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KITAB JUAL BELI

BAB.BAB YANG DIBOLEHKAN DAN YANG DILARANG
UNTUK DIPERJUALBELIKAN

Bab: Jual Beli Barang Najis, Peralatan Kemaksiatan dan Barang
Tak Bcryuna

,;,3t i:;.n' ;t ti'F-ffi l' 
'J'i'r';'6,irG'*
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2777. Dari Jabir, balrwasanya ia mendengar Rasulullah SAW

bersabda, "sesungguhnya Allah telah mengharamkan peniualon

khamer (araUminuman keras), bangkai, babi dan patung." Lalu
dilanyakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang

lemak bangkai, itu biasanya digunakan untuk mengecat perahu,

meminyaki kulit (yang masih basah) dan digunakan orahg unh*
menyalakan lampu? " Beliau menjawab, "-Tidak. Itu hqram. "
Kemudian saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Semogo Allah
membunuh kaum Yahudi, sesungguhnya ketika Allah mengharamkan

lemak bangkai, mereka malah mencairkannya (sehingga meniadi

minyak) kemudian menjualnya, lalu memokan hargonya ftasil
penjualannyo). " (HR. Jama'ah)
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2778. Dari lbnu Abbas M, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
"Semoga Allah melaknat kaum Yahudi. Telah diharamkan lemak
bangkai atas mereka namun mereka mctlam menjualnyct dan memakun
harganya (hasil penjualannya). Sesungguhnya, apabila Allah telah
mengharamkan otas suatu kaum memakan sesuatu, berarti
ntengharamkan pulo atas mereka harganya (hasil penjualannya)."
(HR. Ahmad dan Abu Daud)

Ini merupakan alasan diharamkannya memperdagangkan
lemak yang najis.

'tc t . t-. ',.:, ..ia .r.3 . .,e tG "o. 
' 

o I o -J.*).-t! :JLi. cq^>b. J -.oL! clr[-*-- ,SFl 4ji c44.--- ]\ Jb

ytlr,p'r,di'* r',.*ilir f s,r1nr,f f 6 e i,
@L ";r4 .ajiit'j: ,M i) q']t|F: ;*\At

2779. Dari Abu lunaf|alr, bahwasanyoio *r*buti tutrang bekam, latu
ia memerintahkon untuk menghancurkon peralatan bekamnya, lalu
berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengharomkan harga
darah, harga anjing dan hasil kerja pelacur, beliau juga telah
melaknat tukang pembuat tato dan orang yong minta dibuatkan tato,

serta pemakan riba dan yang memberi kepada yang mengombilnya,
dan juga melaknat pula para tukang gambar. " (Muttafaq 'Alaih)

yt l";'., 4 :Jv ,;J i * i*'c.,i'*
(a:"^sr itjrl .6+Kt o!)i-') ,l;,trt ,a.,

2780. Dari Abu Mas'ud, yakni (Jqbah'b'in Amr, io *rngorot on,
"Rasulullah SAW melarang (mengambil) harga anjing, upah pelacur

oi#,,\

4$l

j*|Ft i; tL??'tL

,ijr ,f *W

-ol, 
,W*i rq'f,6"rLq ,i';A

- Uuthtashar nailul Authar

i

l



t.e 1t.. cO ,..t^>t ot;-;) .:-;Jl:

dan upoh dukun (pora normol). " (HR.Jama'ah)

ie '4:Jb's.,-j.1ir fr f e Ut * i)u #, fG ;t ,f
p3r:'il'r";i trr; .r3rj .lf-'tl$:isi' '#'Jk"

2781. Dari lbnu Abbas M, ia mengatakan, "Rasulullah SAW

melctrang (mengambil) harga anjing, dqn beliau bersabda, 'Jika ia
datang meminta hargo anjing, maka penuhiloh tongonnya dengan

tanah. "' (HR. Ahmad dan Abu Daud)

,r4, e'u;t ':i ,& 
/..C *

z) z cli, n.c ),(:;l: yl; P:
2782. Dari Jabir M, bahwasanya Nabi SAll melarang (mengambil)

harga anjing dan kucing. (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Alasan

diharamkannya penjualan babi dan bangkai adalah karena najis,

demikian menurut Jumhur ulama, dan hal ini berlaku untuk semua

yang najis. Adapun alasan diharamkannya penjualan patung adalah

karena tidak adanya manfaat yang dibolehkan. Tapi bila dimanfaatkan

setelah dihancurkan, maka dibolehkan menjualnya menurut sebagian

ulama, namun sebagian besar melarangnya.

Ucapan para sahabat (Wahai Rasulullah, bagaimana
menurutmu tentang lemak bangkoi ... dst.), yakni, apakah dengan

adanya manfaat-manfaat tersebut, dibolehkan menjualnya, karena hal

tersebut seolah-olah membukakan sahnya penjualan. Demikian
penjelasan yang dikemukakan di dalam Al Fath.

Sabda beliau (Tidak. Itu haram), menurut mayoritas ulama,

bahwa kata ganti (yakni kata "itu") maksudnya adalah "penjualan",
hal ini ditegaskan dengan ucapan beliau di akhir hadits ini,"kemudian
menjualnya". Hadits Ibnu Abbas menunjukkan tidak berlakunya

alasan dan sarana bila menuju kepada yang diharamkan, dan bahwa

t/t, . L c ,
r.-J)rJl '*,t '9.tt\l
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setiap yang diharamkan Allah atas para hamba, maka diharamkan juga

penjualannya karena haramnya harga hasil penjualan itu, maka tidak

ada yang keluar dari ketetapan ini kecuali yang dikhususkan oleh

suatu dalil.
Ucapan perawi (Sesungguhnya Rasulullah SAW telah

mengharamkan hargo dorah). Ada perbedaan pendapat mengenai

maksudnya. Ada yang mengatakan. bahrva maksudnya adalah upah

membekam, sehingga hadits ini menjadi dalil bagi yang berpendapat

bahwa rnengambil upah dari membekam tidak halal. Mengenai hal ini
akan dibahas dalam bahasan tentang pengupahan. Ada juga yang

mengatakan, bahlva maksudnya adalah harga darah itu sendiri,

sehingga menunjukkan haramnya menjual darah, dan ini diharamkan

menurut ima'sebagaimana dikemukakan di dalam Al Fath.

Ucapan perawi (harga anjing) menunjukkan haramnya

menjual anjing. Konteksnya menunjukkan tidak membedakan antara

anjing yang terlatih dan yang tidak terlatih, baik itu anjing yang boleh

dipelihara ataupun yang tidak boleh. Demikian menutur Jumhur.

Sementara itu, Abu Hanifah mengatakan, "Boleh." 'Atha' dan An-
Nakha'i mengatakan, "Boleh menjual anjing pemburu, tapi tidak

boleh anjing lainnya." Hal ini ditunjukkan oleh riwayat yang

dikeluarkan oleh An-Nasa'i dari hadits Jabir, ia mengatakan,

'Rasulullah SAW melarang (mengambil) harga anjing, kecuali anjing
pemburu."' Disebutkan di dalam Al Fatfu, bahwa para perawinya

tsiqah (kredible), hanya saja ada cacat dalam hal keshahihannya.

Dikeluarkan juga riwayat serupa oleh At-Tirmidzi dari hadits Abu
Hurairah, namun dari riwayat Abu Al Muhzim, ia seorang yang dinilai
dha'if (lemah). Maka, semestinya mendahulukan yang mutlak

daripada y ang muq ayy a d (terikat/terbatasi), sehingga kesimpulannya,

bahwa yang diharamkan itu adalah penjualan selain anjing pemburu.

Demikian hasil kesimpulan ini bila hadits yang terikat itu bisa

dijadikan argumen. Para ulama juga berbeda pendapat, apakah

diharuskan membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan
anjing? Mereka yang mengharamkan penjualannya menyatakan tidak

wajib mengganti, sedangkan yang berpendapat boleh menjualnya

menyatakan wajib mengganti. Adapun yang merincikan jenis yang
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boleh dijual dan yang tidak boleh dijual menyatakan adanya

perbedaan hukum dalam hal ini, tergantung status anjing tersebut.

Diriwayatkan dari Malik, bahwa anjing tidak boleh dijualbelikan, tapi

bila menimbulkan kerusakan maka (pemiliknya) wajib mengganti.

Diriw'ayatkan juga darinya, bahwa penjualan anjing itu hukumnya

makruh.

Ucapan perawi (hasil kerja pelacur), dalam riwayat kedua

disebutkan dengan redaksi (upah pelacur), maksudnya adalah

imbalan yang diterima oleh wanita pezina dari hasil berzina.

Penghasilan ini disepakati haramnya.

Ucapan perawi (beliau juga telah melaknat tukang pembuat

tato dan orong yilng minta dibuotkon tato). Pembahasan tentang ini
insya Allah akan dikemukakan pada bahasan tentang hal-hal yang

dimakruhkan dari berhiasnya wanita yang berupa tulisan walimah.

Ucapan perawi Qlon jugo melaknat pula para tukang
gambar), menunjukkan bahwa menggambar termasuk perbuatan yang

dilarang keras.

Ucapan perawi "fuulwaan al kaahin" (upoh tlukun (pora
normal)). Disebutkan di dalam Al Fatfu; flulwaan asalnya dari kata

halaawah, yaitu menyerupai sesuatu yang manis karena diterima
dengan cara yarlg mudah tanpa adanya upaya dan kesulitan yang

berafli. flulwaan berarti juga sogokan, bisa juga berarti sesuatu yang

diterima oleh seseorang dari mahar putrinya untuk dirinya sendiri.

Adapun kaahin, menurut Al Khithabi adalah orang yang mengakui

mengetahui alam ghaib dan bisa memberitahu manusia tentang yang

akan terjadi. Disebutkan di dalam Al Fatfu: Upah dukun (para normal)
hukumnya haram menurut ijma' (konsesus umat Islam), karena upah

ini berarti menerima pengganti untuk sesuatu yang batil. Termasuk

dalam kategori ini adalah ramalan, mengundi dengan tongkat (anak

panah) dan hal-hal lainnya yang biasa dilakukan oleh orang-orang
pintar yang menyatakan bisa mengetahui hal-hal yang ghaib.

Ucapan perawi (dan kucing), ini menunjukkan haramnya

menjual kucing, demikian pendapat Abu Hurairah, Mujahid, Jabir,

Ibnu Zaid dan Thawus, sementara Jumhur membolehkannya. Ada
yang berpendapat, bahwa larangan ini mengindikasikan makruh, dan
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bahwa memperjual belikannya tidak termasuk akhlak terpuji, bahkan

yang melakukannya termasuk yang merendahkan martabatnya sendiri.

Bab: Larangan Jual Beli Kelebihan Air

2783. Dari lyas bin 'Abd, bahwasanya Nabi SAl4 melarang

kelebihan air. (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

(fu tV -r^,-i 
^3b 

.+ & 4t j" ,^,nu ,.c'f
2784. Dari Jabir RA, dari Nabi SAW, seperti- iiu igX. anmaA Oan

Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Kedua hadits ini
menunjukkan haramnya menjual kelebihan air bila kebutuhannya

sendiri telah terpenuhi. Konteksnya menunjukkan tidak membedakan

antara air yang berada di tanah umum dan yang berada di tanah

bertuan, baik itu untuk air minum atau lainnya, baik itu untuk

keperluan binatang ternak ataupun tanaman, dan baik itu berada di

tanah lapang ataupun lainnya. An-Nawawi menuturkan pendapat dari

para sahabat Asy-Syaf i, "Wajib membebaskan air di tanah lapang

dengan syarat: pertamo, tidak ada air lainnya; kedua, pembebasan air

itu untuk keperluan binatang ternak, bukan untuk menyirami tanaman;

ketiga, pemiliknya tidak lagi membutuhkan." Hal ini ditegaskan oleh

kedua hadits di atas yang menunjukkan larangan umum menjual air.

Lain dari itu ada juga hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al
Bukari dan Muslim secara marfu' dengan redaksi: "Kelebihan air
tidak boleh ditahan sehingga mengakibatnya tertahannya kelebihan

rumput." Juga hadits: "Manusia itu samo-soma (berhak

menggunakan) tiga hal: air, rumput don api." Larangan yang bersifat

umum ini dikhususkan, yaitu untuk air yang berada di dalam

i i,,'.i o. c".rjlt ;i c-r.c _,r- -r(!a,

q^-*V jt

C/.-9
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tempayan (tempat air), air yang demikian ini boleh diperjualb,,;likan
sebagai kiasan bolehnya memperjualbelikan kayu bakar yang telah
dipungut oleh pemungut kayu bakar.

Bab: Larangan Menghargakan Sperma Pejantan

t .c i t... ,"'.i, c . ,io,J-">l ol-.-.) ._[:..iJl ., ".s _J _9

2785. Dori lbnu Umar, io mengatakan, "Nctbi SAW melorang
menghargakan pencatnpuran (pemijahan) pejantan." (HR. Ahmad,
Al Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Daud)

'oi ,rt; V
<l€6"

2786. Dari Jabir, bahwasanya Nobi SAlt melarang memperjual-
belikan pencampuran (pemijahan) pejantan. (HR. Muslim dan An-
Nasa'i)

.;t13 ,)\At * * ffi dt ,.lt- 7y Vt:;"oi ,,;i V

.?;rtt €a';';1 t?,.55';;Jrt',ip,jl ,i' J';i u- :Ju;

<Ur'# ,a.xL' :Jus 
tqr,']t iftrl

2787. Dari Anas, bahwasanya seorong Ufi-Ut i a*i ,rf, Kilab
bertanya kepada Nabi SAW tentang menghargakan pencampuran
(pemijahan) pejontan, maka beliau pun melarangnya, lalu ia berkata,
"Wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu kami biasa memberikan

pencampuran (pemijahan) pejantan lalu kami diberi hadiah." Mako
beliau memberikan rukhshah kepadanya dalam hal hadiah. (HR. At-
Tirmidzi, dan ia mengatakan, bahwa ini hadits foasan gharib)

#U'T itu;*:'f
.t, cfi. t . t,. 2 , f.,

(:.2r: ;t-2 oiul.l qrVjtl

y*6#4'
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Pensyarah Rahimahullah To'ola mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan bahwa memperjualbelikan pemijahan dan
menyewakan pejantan hukumnya haram, karena hal itu tidak dapat
dipastikan dan tidak dapat diketahui keberhasilannya serta tidak dapat
diperkirakan. Demikian menurut pendapat Jumhur.

Ucapan perawi (Maka beliau memberikan rukhshah
kepadonya dalam hol hudia&) menunjukkan bahwa orang yang
rneminjamkan pejantan, bila ia diberi hadiah karena pinjaman itu
tanpa menyaratkan sebelumnya, maka ia boleh mengambilnya. Ibnu
Hibban mengeluarkan riwayat di dalam kitab Shahihnya dari hadits
Abu Kabsyah secara mar/u': "Barongsiapa yang mencampurkan
hewan jontan cian betina, kemudian dengan pencampuran itu
mendapat anak, maka baginya pahala sehantnyak tujuh puluh
hewon."

Bab: Larangan Jual Beli yang Mengandung Unsur Penipuan
(Samar)

Az
_? -zo.J o , c.
dl co..r .a -tl ',9

J'J (-)' l)

,.o

(+.,t!Jt !1 aitSt
2788. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SALY mrloran[iual beli
dengan menggunakan kerikil danjual beli barang yang mengandung
unsur penipuan (samar). (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

"r" fi at euAr
(:*i t'tr1

2789. Dari lbnu Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
"Janganlah kalian membeli ikan di dalam air (kolam), kareno hal itu
mengandung unsur penipuan (samar). " (HR. Ahmad)

t)'# \
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2790. Dari lbnu (Jmar M, ia mengatakan, "Nabi SAW melaror[iuot
beli buyinya bayi binatarzg. " (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi)

'*1 v -arlr '^i',ti '^j.-ir kj .'F ,f y * ,# :\\t'G's
p!1r;'j1 i\r1 ."c-|,,s jr J^- i *

2791. Dalam riu'ayat lain dikemukakan: Beliau melarang jual beli
bayinya bayi binatang. Habalul habalah adalah unta yong bunting
melahirkan anaknya, kemudian anaknya itu bunting. (HR. Abu Daud)

.a:?r f iy,ls'=-jtt; o"iq*ar lif ors ,P"e,',
'Jt-li 4 a:B'i rik'ev u$r'u1fr'ot il;rt F':

@L'&).:I,tr#
2792. Dalam lafazh lain dikemukakan: Dulu orang-orang' jahiliyah

biasa memperjualbelikan daging unta hingga bayinya bayi unta.

Habalul habalah adalah unta yong bunting melahirkan anak yang di
dalan kandungannya, kemudian anaknya itu bunting. Lalu Nabi SAW

melarang mereka melakukan i/a. (Muttafaq 'Alaih)

.i-b@ p+ ,i:)r k e jsfri J'y.-qfrirs :d|;i
lLfJrigrl

2793. Dalam lafazh lainnya lagi dikemukakan: Dulu mirelra biasa

memperjualbelikan unta hingga yang bayinya bayi unta, lalu Nabi
SAW melarangnya. (HR. Al Bukhari)
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2794. Dari Syahr bin Aouryol, dari Abu Sa'id, ia mengatakan,

"Rasulullah sAW melarang memperjualbelikan ternak yung masih di

dalam kandungan induknya kecuali setelah dilahirkan, sLtsu yang

masih di clalam ambingnya (kantong kelenjar susu) kecuali setelah

ditimbang, hamba sahaya yang melarikan diri, harta rompasan

perang sebelum dibagikan, harta shadaqah yang belum diterintakan

dan yang akan dihasilkan oleh penyelam. " (HR' Ahmad dan Ibnu

Majah)

',-,S,rr*,'JV'J .f.At :''f ,:'O:"fr)
2795. Dalam riwayat At-Tirmidzi darinya dikemukakan: "don harta

rampason perang." la menyebutkan bahwa ini hadits gharib.

a.o2

,rV l.t f,.
L t, ).2(iL;lt otrr;

2796. Dari lbnu Abbas M, ia ntengatakan, "Nabi SAW melarang

menjual harta rompasan perang sebelum dibagiknn." (HR. An-

Nasa'i)

q$r'rl.Yr 
"3i ^tr> 

.9 e 4t Jo ,^g" ,';';'o-.,i'*

2797. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW seperti itu. (HR. Ahmad

dan Abu Daud)
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2798. Deri lbnu Abbas RA, ia mengatakqn, "Nabi ,SAW melarang
menjual buah hingga layak dimakan, atau bulu yang mosih melekot
pada punggung binatang, qtau susu yang masih di dalam ambingnya
(kontong kelenjor susu) atau mentega yang masih berbentuk sttsu."
(HR. Ad-Daraquthni)

e*r/j6 yfrt f C ffi I' J';j * i,lu,,{" r*-,'g..i'*

\': )t;iur'rf ,!Pru..:i r\i;'; ,F:Sr ;;j a;11r, #' g
,?:'i';\i *'r,:r'f ,h St jt',Vlt *'oi i;:.rlrr *k-

o1.(*"#) .J(; 13 .p * y t;i;. Ui o'j{r-.

27gg. Dari Abu Sa'id RA, ia'mengatakir, 'i*orulrtlah SAllt *rlorong
cara mulamasah (saling menyentuh) don munabodzah (saling
melemparkon) dalam jual beli. Adapun yang dimaksud dengan
mulamasah adalah seseorang mengadakan transalai jual beli dengan
menyentuh kain milik orang lain pada waktu malam otau siang
s e b oga i t an d a di I a n gs un gkanny a t r ans alrs i t anp a m e m b o I ak-b al ikny a.

Sedang munabadzah adalah seseorang mengadakan transaksi jual
beli dengan melemparkan kainnya dan orang yang lainnya
membalasnya dengan melakukan hal yang sama sebagai tanda
dilangsungkannya transalrsi, don kedua hal tersebut merupakan
bentuk transalcsi jual beli di antora keduanya, tanpa melihat,
memerilrsa serta membolak-baliknya. " (Muttafaq 'Alaih)

it ss)

.ai.t ;t r rexlJ$ re-.->i$

,a;tAb a)sdt'Ji ffi .lr J'r*,, ,os, :Jv ,;i'*
I . i, t,.
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2800. Dori Anas, ia mengatakon, "Rasulullah SAW melarang jual beli

Mukhtashar IIalluI Authar - 11



dengan cara muhaqalaht, mukhadhuroh, mulama.sah, munabadzoh
dan muzobanah. " (HR. Al Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(Nabi SAW melarong jaal beli clengan menggunokon herihil), ada
perbedaan pendapat mengenai penafsirannya. Ada yang mengatakan,

maksudnya adalah penjual mengatakan, "Aku menjual pakaian-
pakaian ini yang terkena lemparan kerikilmu." Lalu si pembeli

melemparnya dengan kerikil, atau penjual mengatakan, "Aku menjual
tanah ini hingga sejauh yang dapat engkau lempar dengan kerikil."
Ada juga yang mengatakan, bahvva yang dimaksud adalah

mensyaratkan pilihan dengan melemparkan kerikil. Pendapat lainnya
menyebutkan, bahwa yang dimaksud adalah menetapkan lemparan itu
sebagai pembelian. Hal ini ditegaskan oleh riwayat yang dikeluarkan
oleh Al Bazzar dari jalur Hafsh bin Ashim darinya, bahwa ia berkata,
"Yaitu apabila kerikil dilemparkan, maka telah terjadi transaksi."

Ucapan perawi (clan juil beli barang yflng mengandung
ansur penipuan (samar)), cara ini telah dipastikan terlaranganya. Di
antara bentuk jual beli yang mengandung unsur penipuan (samar)

adalah menjual ikan yang masih di dalam kolam sebagaimana yang
disebutkan di dalam hadits Ibnu Mas'ud. Menjual burung yang masih
di udara, hal ini telah disepakati larangannya oleh para ulama. Juga

menjual barang yang tidak ada dan yang barangnya tidak diketahui
kriterianya serta hamba sahaya yang melarikan diri, serta semua

bentuk yang mengandung unsur penipuan (ketidakjelasan/samar)

maka termasuk kategori ini. An-Nawawi mengatakan, "Dua hal yang

dikecualikan dari jual beli yang samar: Pertama, Barang yang

termasuk bagian dari barang yang dijual, yaitu bahwa bila barang

tersebut dijual terpisah maka penjualannya tidak sah. Kedua, Barang
yang ditolelir kondisinya, baik karena tidak penting atau kesulitannya

I Muhaqalah adalah menjual biji-bijian yang masih ada di dalam bulirnya dengan

biji-bijian yang kering dengan takaran yang diterka. Mukhadharah adalah
menjual buah-buahan atau biji-bijian yang belum matang (belum layak untuk
dikonsumsi). Muzabanah adalah menjual buah anggur yang masih ada di pohon
dengan buah anggur yang ditimbang.
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dalam membedakan atau menetapkannya. Di antara yang termasul<

dalam dua kategori yang dikecualikan ini adalah pondasi bangunan,
susu yang terdapat di dalam ambing (kantong kelenjar susu) ternak
(ketika menjual temaknya, bukan susunya), janin di dalam kandungan
ternak (ketika menjual ternaknya, bukan janin yang dikandungnya)
dan kapas atau kapuk yang masih di dalam bijinya."

Ucapan perawi (Nabi SAW melarang jual beli bayinya bayi
binatang), hadits-hadits di atas menunjukkan tidak sahnya jual beli
tersebut, karena larangan itu mengindikasikannya tidak sah

sebagaimana dinyatakan di dalam kaidah ushul. Ada perbedaan
pendapat mengenai maksud "bayinya bayi binatang!'. Di antara
mereka ada yang menafsirkannya sebagaimana yang terdapat di dalam
riwayat di atas yang merupakan keterangan dari Ibnu Umar, yaitu
menjual daging unta dengan harta tempo hingga anaknya anak unta itu
melahirkan. Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah
hingga bayi binatang itu besar dan bunting. Ahmad, Ishaq, Ibnu
Habib, Al Maliki, ArTirmidzi dan mayoritas ahli bahasa termasuk di
antaranya Abu Ubaidah dan Abu Ubaid berpendapat, bahwa
maksudnya adalah menjual anaknya anak unta yang masih di dalam
kandungan. Dilarangnya cara jual beli ini menurut pendapat pertama
adalah karena tidak diketahuinya kondisi nanti ketika dilahirkan,
sedangkan menurut pendapat kedua adalah karena mengandung unsur
penipuan (ada kesamaran) karena yang dijual itu belum ada, tidak
diketahui dan tidak dapat diperkirakan serah terimanya.

Ucapan perawi (Nabi SAW melarang memperjualbelikan
ternak yang masih tli clalam kandungan induknya), ini menunjukkan
tidak sahnya jual beli bayi binatang yang belum dilahirkan, dan ini
merupakan Uma'. Alasan dilarangnya adalah karena samar
(mengandung unsur penipuan) dan tidak dapat diperkirakan serah

terimanya.

Ucapan perawi (susu yang mosih di dalam ambingnya), ini
juga merupakan ijma' ulama, karena tidak sah menjual susu yang
belum dikeluarkan dari ambingnya (kantong kelenjar susu) dan karena
belum diketahui, kecuali bila cara penjualannya dengan menyebutkan
takaran, misalnya dengan mengatakan, "Aku menjual kepadamu satu
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sha' dari susu sapiku." Hadits ini menunjukkan bolehnya cara ini
karena tidak mengandung unsur penipuan dan ketidaktahuan.

Ucapan perawi (hamh sohayo yong melariksn diri)
menunjukkan tidak sahnya menjual hamba sahaya yang melarikan
diri. Alasan dilarangnya adalah karena tidak adanya kemampuan
menyerah terimakan.

Ucapan perawi (harta shodaqoh yang belum diterimakan)
menunjukkan bahwa orang yang menerima shadaqah (atau zakat)
tidak boleh menjual barangnya itu sebelum diterimanya, karena

sebelum diterimakannya barang itu berarti ia belum menjadi
pemiliknya. Ada yang berpendapat, bahwa ketentuan umum ini telah
dikhususkan, yaitu bolehnya menjual barang shadaqah yang belum
diterima, namun pendapat ini tidak dapat diterima kecuali berdasarkan

dalil yang mengkhususkannya. Alasan yang mengkhususkannya
adalah karena pernyataan penyerahan kepada si penerima itu statusnya

sebagai penerimaan. Namun argumen ini tidak berdasar, karena
penyerahan itu sama dengan penerimaan sehingga tidak ada

perbedaan.

Ucapan perawi (clan yong okon clihasilkan oleh penyelom),
maksudnya, seseorang yang biasa menyelam di laut mengatakan
kepada orang lain, "Apa yang aku keluarkan dari penyelaman ini
adalah untukmu dengan harga sekian." Cara ini tidak sah karena
samar (mengandung unsur penipuan) dan tidak diketahui.

Ucapan perawi (Nobi SAW melarang menjual buah hingga
loyak dimakan). Mengenai ini insya Allah akan dikemukakan pada

bahasan tentang larangan menjual buah-buahan sebelum tampak

bagusnya (layak dipetik).
Ucapan perawi (bulu yang masih melekat pada punggung

binatang) menunjukkan tidak sahnya menjual bulu yang masih

meletak pada punggung binatang. Alasannya adalah karena tidak
diketahui dan bisa menimbulkan perselisihan ketika menetapkan

batasan pemotongannya (pengguntingan bulunya).

Ucapan perawi (mentega yang masih di dalam susu), karena

hal ini juga belum diketahui dan mengandung unsur penipuan (samar).

14 - Mukbtashar ItallulAuthar



Ucapan perawi (Rasulullah SAW melarang cara mulaffi$ssh
(saling menyentalt) don munabadzah (soling melemparkan) dalom
jual beli) keduanya merupakan penafsiran yang disebutkan di dalam
hadits. Disebutkan di dalam Al Fatfu: Diriwayatkan juga dari Abu
Awwanah, dari Yunus, "Bahwa (beliau) melarang suatu kaum
memperjualbelikan barang, (yang mana pembelinya) tidak melihat
terlebih dahulu dan (penjualnya) tidak memberitahukan." Dilarangnya
cara cara ini karena termasuk bentuk perjudian. Pensyarah

mengatakan: Alasan dilarangnya jual beli dengan cara mulamasuh dan
munabadzah adalah karena mengandung unsur penipuan dan
gugumya hak memilih ketika sebelum berpisahnya pejual dan
pembeli. Hadits Anas berikutnya mengemukakan tentang jual beli
dengan cara muhaqalah dan muzabanoh yang termasuk cara jual beli
buah-buahan sebelum tampaknya bagusnya (layak dipetik), ini
termasuk cara jual beli yang dilarang. Adapun mukhadharah adalah
menjual buah yang masih hijau sebelum tampak bagusnya (layak
dipetik). Mengenai perbedaan pendapat seputar masalah ini, insya
Allah akan dikemukakan nanti.

Bab:Laran*u"l:::,"j;,ffx-il:Jr;:i:riff da'|amMen jua'I)

t. a. . 5 ,r.. I -,'r. ,..
(A2eq ) $b.)t S,rlul ot-2r;

2801. Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli dengan
cara muhaqalah, muzabanah dan tsuny-ya, kecuali bila dapat
dikerahui. (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(tsun-ya), maksudnya adalah pengecualian dalam penjualan.

Misalnya, seseorang menjual sesuatu dengan mengecualikan
sebagiannya, bila yang dikecualikannya itu dapat diketahui,
umpamanya, ia mengecuali satu pohon atau satu rumah atau satu

'&'oi vt ,qil', ,f.t;ltt
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lokasi yang diketahui dari arena tanah yang dijualnya, maka cara ini
sah menurut ijma '. Tapi bila yang dikecualikannya itu tidak diketahui,

misalnya ia mengecualikan yang tidak diketahui, maka cara penjualan

ini tidak sah. Ada yang mengatakan bolehnya menjual dengan disertai
pengecualian yang tidak diketahui bila disertai penetapan waktu
tertentu, karena dengan begitu berarti termasuk kategori diketahui.

Asy-Syaf i mengatakan, "Tidak sah jual beli dengan status tidak
diketahui saat penjualannya karena mengandung unsur penipuan

(kesamaran)." Hikmah dilaranganya cara menjual disertai

pengecualian yang tidak diketahui adalah karena cara ini mengandung

unsur penipuan (kesaramaran) dan tidak diketahui.

Bab: Dua Macam Harga untuk Satu Barang

'^ti t;',:t j5; a6';:# .1r J";', jE 
'irj ,';';"eri ,f

z -..

('jr''$ ig rl .t;.j )i tQ*\i
2802. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulultah SAW bersabda,
'Barangsiapa menjual dengan dua harga untuk satu barang, maka

baginya kerugian keduanya, atau riba. "'(HR.Abu Daud)

(te.zr-+o )
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2803. Dalam lafazh lain disebulkan: "Nabi SAW melarang penjualan

dengan dua harga dalam satu transaftsl. " (HR. Ahmad, An-Nasa'i

dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)
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2804. Dari Simak, dari Abdurrahman bin Abdullah bin lulas'ud P-4,

dari ayahnya, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang penjualan suatu
barang dengan dua harga." Simak mengatakan, "Yaitu Seseorang
menjual suotu barang dengan mengotakan, 'lni harganya sekion
dengan tempo, dan hargonya sekion bila kontan "'(HR. Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'alo mengatakan: Sabda beliau
(Barongsiapa menjual tlengan dua harga untuk satu barang),
ditafsirkan oleh simak sebagaimana yang dikemukakan oleh penulis
yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Simak. yang mana pendapat ini
disepakati oleh Asy-Syaf i, yaitu penjual mengatakan, "Aku menjual
kepadamu dengan harga seribu bila kontan, atau dua ribu bila
bertempo setahun. Ambillah yang mana saja yang engkau mau dan
aku mau." Ibnu Ar-Ralah rnengutip dari Al Qadhi, bahwa masalah ini
termasuk katerogi tidak jelas. Adapun bila mengatakan, "Aku
menerima (setuju) dengan harga seribu secara kontan atau dua ribu
secara tempo." Maka transaksi ini sah. Asy-Syaf i mengungkapkan
penafsiran lain, yaitu penjual mengatakan, "Aku menjual kepadamu
hamba sahaya ini dengan harga seribu agar engkau menjual rumahmu
itu kepadaku dengan harga sekian." Atau ia mengatakan, "Bila ini aku
jual kepadamu maka engkau menjual itu kepadaku." Ini sebagai
penafsiran riwayat lainnya yang dari hadits Abu Hurairah, bukan
riwayat yang pertama, karena sabda beliau (maka baginya kerugian
keduanya) menunjukkan bahwa si penjual menjual suatu barang
dengan dua harga, yaitu harga yang sedikit dan harga yang banyak.
Ada juga yang berpendapat, bahwa penafsirannya adalah, si penjual
memberi pinjaman satu dinar untuk membeli satu timbangan gandum
dengan tempo satu bulan, ketika tiba waktu pembayaran, ia
menagihnya agar dibayar dengan gandum dengan mengatakan,
"Juallah kepadaku satu timbangan yang ada padamu untuk tempo dua
bulan dengan harga dua gantang." Sehingga dengan begitu ada dua
harga untuk satu barang, karena penjualan yang kedua masuk ke
dalam penjualan pertama, lalu kerugian keduanya kembali kepadanya.
Demikian yang disebutkan di dalam Syarfu As-Sunan karya Ibnu
Ruslan.

Sabda beliau (maka baginyo kerugian keduanya, atau riba)
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yakni kekurangan keduanya, atau riba. Arlinya, pembeli dan penjual
sama-sama masuk ke dalam praktek riba yang diharamkan bila tidak
menderita kerugian, bahkan menerima lebih banyak. Demikian
penafsiran yang dikemukakan lbnu Ruslan terhadap konteksnya.
Adapun penafsiran yang dikemukakan Ahmad dari Simak yang juga
dikemukakan oleh Asy-Syaf i, adalah penafsiran yang menjadi
pedoman orang-orang yang berpendapat, "Diharamkannya penjualan
sesuatu dengan harga yang lebih mahal daripada harga pada hari itu
karena faktor penangguhan." Sementara Jumhur berpendapat
bolehnya cara tersebut karena keumuman dalil-dalil yang
menunjukkan bolehnya cara tersebut. Alasan diharamkannya
penetapan dua harga untuk satu barang adalah karena tidak pastinya
harga untuk penjualan suatu barang karena adanya dua harga. Adapun
pengaitannya dengan syarat penangguhan dalam bentuk penjualan ini
adalah menjual lagi berang tersebut dan terjadinya riba pada
timbangan gandum.

Bab: Larangan Jual Beli dengan Cara Memberikan Uang Panjar
Sebelum Barang Diambil dan Bila TidakJadi Membeli Maka

Uang Panjar Hangus

#'*#Utfi:Jv::L'*yri'*# / )f *
<v;r, €. !,A. e', ,;lrr; "itr';,fr$'&i irrl .;tiJt

2805. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia
mengatakan, "Nabi SAW melarang jual beli dengan cara memberilwn
uang panjar sebelum barang diambil. " (HR. Abu Daud dan Malik di
dalam Al Muwaththa')

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini
munqathi' (mata rantai periwayatannya terputus), karena hadits ini
dari riwayat Malik, bahwasanya telah sampai berita kepadanya dari
Amr bin Syu'aib, padahal ia belum pemah berjumpa dengan Amr.
Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi secara maushul (mata
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rantai periwayatannya bersambung) dari selain jalur Malik.
Dikeluarkan juga oleh Abdurrazaq di dalam kitab Mushannafnya dari
Zaid bin Aslam, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang jual beli
dengan cara memberikan uang panjar sebelum barang diambil, maka
beliau menghalalkannya. Hadits ini mursal (tidak disebutkan nama

sahabat yang meriwayatkannya), selain itu, di dalam sanadnya

terdapat Ibrahim bin Abu Yahya, seofturg perawi yang dinilai lemah.

Selanjutnya Pensyarah mengatakan: Hadits yang disebutkan pada
judul ini menunjukkan haramnya jual beli dengan cara memberikan
uang panjar seperti itu, demikian menurut pendapat Jumhur, namun
Ahmad tidak sependapat, karena ia membolehkannya. Telah
diriwayatkan juga hadits serupa yang bersumber dari Umar dan

anaknya. Alasan dilarangangnya jual beli dengan cara ini karena

mengandung dua syarat yang rusak: Pertama, uang (nilai) yang telah
diserahkan oleh pembeli kepada penjual menjadi hangus bila si

pembeli memilih untuk meninggalkan barang (tidak jadi membeli).
Kedua, kerugian menjadi tanggungan penjual jika tidak ada kerelaan
pembeli terhadap barangnya.

Disebutkan di dalam Al Muqni ': Jika orang yang

menggadaikan mengatakan, "Bila aku datang kepadamu dengan

membawa hakmu pada waktunya (maka barang dikembalikan), jika
tidak. maka barang yang digadaikan itu menjadi milikmu." Maka jual
beli ini tidak sah, kecuali jual beli dengan cara memberikan uang
panjar, yaitu si pembeli membeli suatu barang dengan menyerahkan

satu dirham kepada si penjual lalu mengatakan, ooTransaksi terjadi bila
aku mengambil barangnya, tapi jika tidak jadi (karena keputusanku

sendiri), maka uang itu menjadi milikmu." Ahmad mengatakan, "Jual
beli cara ini sah, karena Umar RA pernah melakukannya." Sedangkan

menurut Abu Al Khaththab tidak sah.

Disebutkan di dalam Syarfu Al Kabir: Pendapat Ahmad
dilandasi oleh riwayat dari Nafi' bin Al Harist, bahwasanya ia
membelikan Dar As-Sijn dari Shafwan bin Umayyah jika Umar setuju,
tapi jika Umar tidak setuju maka bagi Shafivan sekian dan sekian. Al
Atsram mengatakan, "Aku katakan kepada Ahmad, 'Apa engkau
pernah mendatanginya?' Ia menjawab, 'Aku harus berkata apa? Itu
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adalah Umar RA.' Namun hadits yang diriwayatkannya itu lemah."
Kisah ini diriwayatkan oleh Al Atsram dengan isnadnya.

Bab: Haramnya Jual Beli Sari Buah (Atau Sejenisnya) yang
Dijadikan Khamer (Minuman Keras), Termasuk Juga Semua

Bentuk Jual Beli yang Mendukung Kemaksiatan

,o o , c/ L

cLA_---.at-P'. o --3^9 _--^>.Jl rt & :t ,5";', es ils fi'*
,Lj;d:.') ,ta1 '.,', ,o!1

(ou ,y\Uu"}r i0_) .isir;Zl1,Q (sHJ\,6 l'<r':
ZS0A. Dari Anas, ia menuturkan, "Rasulullah S,q,W metaknr, ,rOutul,
hal yong terkait dengan khamer (minuman keras), (yaitu):
Pemerasnya, yang diperasnya, peminumnya, penyuguhnya, yang
disuguhinya, penuangnya, penjualnya, pemakan hasil penjualannya,
pembelinya, dan yang dibelikan untuknya." (HR. At-Tirmidzi dan

Ibnu Majah)

,1*". ,At',*i ,;;) {;r^; ,b -A\ ,*s iJs'* ir ,;
,Ve't ,taroi*'1 ,t^fGj ,Vqi ,V.C't ,Vrj ,Q,)C3
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2807. Dari lbnu Umar, ia menuturkan, "Khamer (minuman keras)

dilaknat dari sepuluh segi. Khamer ternaknat pada penjualannya,

peminumnya, penuangny(l, penj ualnya, pemb e linya, pemer asnya, yong

diperasnya, penyuguhnya, yang disuguhinya dan pemakan hasil
penjualannya. " (Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Abu
Daud seperti itu, hanya saja ia tidak menyebutkan "pemakan hasil
p e nj ual onny a" dan tidak mengatakan " s epuluh")

il
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L
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Pensyarah Rahimqhullah Ta'ala mengatakan: Penulis
Rohimahullah telah berdalih dengan kedua hadits di atas mengenai
haramnya jual beli sari buah (atau sejenisnya) yang dibuat khamer
(minuman keras) dan haramnya semua bentuk jual beli yang

mendukung kemaksiatan sebagai kiasannya. Riwayat yang

menunjukkan maksud penulis adalah hadits Buraidah yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Al Ausath dengan redaksi:

"Barangsiapo yang menyimpan onggur pada musim ponen dengan

maksud untuk menjualnya kepada orang yahudi, stau nashrani, atau
orqng yang memerosnyo dan menjadikannya sebagai khamer
(minuman keras), berarti ia telah menceburkan dirinya ke dalam
neraka secara terang-terangan." Ia mengatakan, bahwa larangan jual
beli ini ditegaskan dengan adanya dugaan menggunakan barang itu
untuk suatu kemaksiatan. Dikeluarkan juga oleh At-Tirmidzi, dan ia
mengatakan, "Gharib (anggal)." Yaitu dari hadits Abu Umamah,

bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian menjual
biduwanita dan poro penyanyi, dan jangan pula kalian membeli
mereka, jangan pula mengajari mereka. Tidak ada kebaikan dalam
memperjuolbelikan mereka, dan hasil penjualan mereka itu haram."

Bab: Larangan Menjual yang Belum Dimiliki untuk Kemudian
Membelikannya lalu Menyerahkannya
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2808. Dari Hakim bin Hizam, ia menuturkan, "Aku berlrata, 'Wahai

Rasulullah, seorang laki-laki datong kepadaku dan menanyakan
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tentong menjual (sesuatu) yang tidak aku miliki agar aku menjual

kepadanya lalu aku membelinya dari pasar?' Beliau meniawab,
'Jonganlah engkau menjual yang tidak ada padamu. "' (HR. Imam

yang lima)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(langanlah engkau menjuol yang tidak oda padomu), yakni yang

tidak engkau miliki dan di luar kekuasaanmu. Konteksnya senada

dengan menjual budak yang dirampas yang tidak mampu melepaskan

diri dari yang menguasainya dan budak yang kabur yang tidak

diketahui tempatnya serta burung yang terbang dari tempatnya yang

tidak pasti waktu kembalinya. Hal ini ditunjukkan oleh makna kata
'inda. Ar-Ridha mengatakan, "Kata ini digunakan untuk kalimat yang

menunjukkan waktu sekarang yang dekat dan untuk sesuatu yang di

dalam jangkauan walaupun jauh. Pensyarah mengatakan: Maka tidak

termasuk kategori ini adalah sesuatu yang tidak ada dan di luar

lingkungan si pemilik, ataupun yang di dalam lingkungan si pemilik

tetapi di luar jangkauannya. Tegasnya, kata ini digunakan untuk

ungkapan sekarang walaupun di luar lingkungan si pemilik.

Pengertian ucapan beliau (Jangonlah engkau menjual yang tidak ada

padamu), yakni yang saat ini tidak ada padamu, juga yang di luar

kemilikanmu walaupun di dalam jangkauanmu. Al Baghawi

mengatakan. "Larangan dalam hadits ini adalah mengenai penjualan

sesuatu yang tidak dimiliki. Adapun menjual sesuatu yang jelas

kriterianya dan merupakan bidang kerjanya, maka boleh dipesan

sesuai dengan syarat-syaratnya. Bila menjual sesuatu yang jelas

kriterianya yang merupakan bidang kerjanya dan pasti keberadaannya,

sesuai dengan yang disyaratkan dalam jual belinya, maka hukumnya

boleh, walaupun barang yang dijualnya itu belum berada di dalam

kepemilikannya saat akad dan pemesanan itu." Lebih jauh pensyarah

mengatakan: Termasuk kategori menjual barang yang tidak ada

padanya yang terlarang adalah menjual burung yang kabur yang tidak

pasti waktu kembalinya ke tempatnya. Walaupun biasanya kembali

pada malam hari, maka menurut mayoritas ulama, jual beli ini tidak

sah, kecuali lebah, menurut pendapat yang kuat dalam hal ini adalah

22 - Mukhtashar IlatlulAuthar



sah sebagaimana yang dikemukakan oleh An-Nawawi di dalam
Ziyadat Ar-Rautlhah. Larangan di dalam hadits ini menunjukkan
pengharaman menjual sesuatu yang tidak dimiliki dan di luar
kekuasaannya, namun dikecualikan dalam hal ini bentuk pesanan,

karena hadits-hadits yang membolehkan pemesanan mengkhususkan
larangan yang bersifat umum ini. Begitu juga bila barang yang dijual
itu telah berada di dalam kekuasaan si pembeli, sehingga statusnya

sama dengan ada yang telah diserahkan

Bab: Menjual Barang Kepada Seseorang, Kemudian Menjualnya
Lagi Kepada Orang Lain

q )"\. q :S; t;'il;?;t d),iu * 4t ,f ?;r"*
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2809. Dari Samurah, dari Nabi SAIY, beliau bersabda, "Wanita mona
pun yang dinikahkan oleh dua wali, maka ia mengikuti wali yang
pertoma, dan lakiJaki mana pun yang menjual suatu barang kepoda
dua orang, maka barang itu menjadi hak orang yang pertama. " (HR.

Imam yang lima, hanya saja Ibnu Majah tidak menyebutkan tentang
nikah)

Hadits ini menunjukkan tidak sahnya menjual barang yang

telah dijual, walaupun masih dalam masa memilih.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(maka ia mengikuti wali yang pertama) menttnjukkan bahwa bila
seorang wanita dinikahkan oleh dua wali kepada dua suami, maka ia
mengikuti wali yang lebih dulu menikahkannya. Demikian menurut
pendapat Jumhur, dan baik itu ia telah bercampur dengan suami kedua

ataupun belum. Namun pendapat ini diselisihi oleh Malik, Thawus

dan Az-Zuhri serta riwayat dari Umar, yang mana mereka

mengatakan, bahwa wanita itu menjadi istri suami yang kedua bila ia
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telah'bercampur dengannya, karena bercampur itu lebih kuat (untuk

mengukuhkan status).

Sabda beliau (clon laki-laki mana pun yong meniual suota

barang kepado clua orang, maka barang itu meniadi hak orang yong

pertama) menunjukkan, bahwa seseorang yang menjual sesuatu

kepada seseorang, kemudian ia menjualnya lagi kepada orang lain,

maka penjualan yang kedua ini tidak dihukumi sebagai penjualan,

bahkan hukumnya batal, karena dengan begitu berarti si penjual telah

menjual sesuatu yang bukan miliknya, karena barang itu telah menjadi

milik pembeli pertama. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara

terjadi pada masa memilih (memilih untuk jadi membeli atau tidak)

atau setelah terjadinya transaksi, sebab saat itu barang tersebut telatr

keluar dari kepemilikannya karena dijual.

Bab: Larangan Menjual Hutang dengan Hutang dan Bolehnya

Menjual Hutang dengan Uang (Alat Tukar) Kepada yang

Berhutang
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2810. Dari Ibnu lhmar M, bahwasanya Nabi sAW melarang menjual

hutang dengan hutang. (HR. Ad-Daraquthni)
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2811. Dari lbnu (Jmar, ia menuturkan, "Aku datang kepada Nabi

SAW, lalu aku berftata, 'Aku telah meniual unta di Baqi', aku

menjualnya dengan harga dinsr tapi alat menerima dalam bentuk

dirham, lalu aku menjual dengan harga dirham tapi aku menerima
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dalam bentuk dinar.' Maka beliau bersabda, 'Tidak apa-apa bilu
engkau mengombil dengan harga yang soms nilcinya dengan harinya
(hari transalesinya) selama kalian berdua (penjuol dan pembeli)
belum berpisah sehingga masih ada sesuatu di ontara kalian (penjual
dan pembelr. "'(HR. Imam yang lima)

)r)a'g+'1r?t .'i''';t tdtgJ;3:r, i.firr.ll)i :"e:x P'€',
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2812. Dalam lafazh sebagian mereka disebutkan: "Aku menjual
dengan harga dinar tapi aku menerimanya dalam bentuk uang perak,
dan aku menjual dengan harga perak tapi aku menerimanya dalam
bentuk dinar. "

Hadits ini menunjukkan bolehnya menukar harga sebelum
menerimanya walaupun masih dalam masa memilih. Juga
menunjukkan bahwa memilih sebagai syarat tidak termasuk dalam
kategori menukar.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau (a/
kaoli'i bil kaali'f), menurut Al Hakim dari Abu Al Walid Hassan,
adalah menjual nilai tambah dengan nilai tambah. Demikian juga yang
dinukil oleh Abu Ubaid di dalam Al Gharib, dan demikian juga yang
dinukil oleh Ad-Daraquthni dari para ahli bahasa. Namun
diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari Nafi', bahwa ia mengatakan, "Itu
adalah menjual hutang dengan hutang." Ini menunjukkan tidak
bolehnya menjual hutang dengan hutang, dan ini sudah merupakan
ijma' sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad. Juga menunjukkan
tidak bolehnya menjual yang tidak ada dengan yang tidak ada.

Ucapan Ibnu Umar (di Baqi), Al Hafizh mengatakan,
"Sebagaimana dalam riwayat Al Baihaqi adalah Baqi' Al Gharqad."
An-Nawawi mengatakan, "Saat itu belum banyak kuburan di sana."

Sabda beliau (Tidak apa-apo bila engkou mengambil dengan
hargo ydng samo nilainya dengan harinya (hari transaksinya))
menunjukkan bolehnya mengganti harga barang yang berada di dalam
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kekuasaannya dengan harga lainnya. Konteksnya menunjukkan bahwa
keduanya (penjual dan pembeli) tidak sama-sama hadir saat transaksi,
akan tetapi yang hadir hanya salah satunya, padahal ini tidak lazim.
Maka hal ini menunjukkan bahwa yang berada di bawah
kekuasaannya sama dengan kehadirannya.

Sabda beliau (selamo kalian berduo (penjuol dan pembeli)
belum berpisoh sehingga masih ada sesuatu di antara kolian
(penjual dan pembeli)), ini menunjukkan, bahwa bolehnya mengganti
itu terikat dengan serah terima secara langsung, karena emas dan

perak adalah harta yang bisa berkembang sehingga tidak boleh

menjual salah satunya dengan yang lainnya kecuali dengan syarat

serah terima secara langsung.

Bab: Larangan Menjual Barang yang Telah Dibeli Sebelum
Diterima
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2813. Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Jikn

engkau membeli makanan, maka janganlah engkau menjualnya
kembali sehingga engkau menerimanya dahulu. " (HR. Ahmad dan

Muslim)
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2814. Dari Abu Hurairah, ia *rngotol*n, "Rasulullah SAW
melarang pembelion makonan kemudian dijual kemboli sehingga

diterima lebih dahulz. " (HR. Ahmad dan Muslim)
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2815. Dalam riwayat Muslim disebutkan: Bahwasanya Nabi SAll'
bersabda, " Barangsiapa membeli makanan mak(, janganlah ia
menjualnya kembctli sehingga menerimanyo duhulu. "
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2816. Dari Hakim bin Hizam, ia menuturkan, "Aku berkqta, 'Waiai
Rasulullah, sesungglthnya aku telah membeli barang dagangan, apa
yang dihalalkan bagiku darinya dan apa yang diharamkan bagiku?'
Beliau menjatvab, 'tsila engkau membeli sesuatu, maka janganlah
engkau menjualnya kembali sehingga engkau menerimanya dahulu. "'
(HR. Ahmad)
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2817. Dari Zaid bin Tsabit, bahwasanya Nabi SAW melarang
penjualon barang dagangan yang akan diperdagangkan sehingga
pedagang telah mengantarkannya kepada tempat tinggalnya. (HR.
Abu Daud dan Ad-Daraquthni)
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2818. Dari . Ibnu (Jmar RA, ia menuturkan, "Mrrrlk, biasa
memperjualbelikon makanan dalam sukatan (yang belum diketahui
takarannya atau timbangannya) di atas pasor, lalu Rasulullah SAW
melarang mereka memperdagangkannya sehingga memindahkannya
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dohulu." (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

,ob, t a.
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2819. Dalam lafazh yang disebutkan di dalam Ash'Shahifuain

disebutkan dengan redaksi : " s e hingga me mindahkanny a dahulu."

;* e 4 )c 6ttb Lu;'. c,lq:']t 1\9r,'-j,r.

2820. Dalam riwayat Jama'ah kecuali At-Tirmidzi disebutkan:

"Barangsictpa membeli makanan, maka janganlah ia meniualnya

kembali sehingga menerimanya dahulu' "

2821. Dalam riayat Ahmad disebutkan: "Barangsiapa membeli

makanan dengan takaran otau timbangan, maka ianganlah ia

m e nj u al ny a ke mb al i s e hingga me ne r i many a dahul u' "
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2822. Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i disebutkan; "Beliau

melarang seseorong meniual kembali mokqnan yang telah dibelinya

dengan taluran sehingga ia menerimanya dahulu'"
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2g23. Dari lbnu Abbas M, bahwasanya Nabi sAW irirooar,
"Barangsiapa membeli mal<anan, maka ianganlah ia menjualnya

kembali sehingga ia menerimanya dahulu." Ibnu Abbas mengatakan,
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"Tidak ada yang kuduga terhadap segala sesuatu kecuali seperti itu
juga." (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

UN 6L'? 6r :r :j;>-dt e d'G's
: r! ', -. z

2824. Dalam lafazh yang disebutkan di dalam Ash-Shafoihain dengan
redaksi: "Barangsiapo membeli makanan, maka janganlah ia
m e nj u al ny a ke mb al i s e hi n gga m e ne r imany a dahul u"'

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(Rasululloh SAW melarang membeli makanan kemudion
menjualnya kembali seltingga menerimanya dahulu) menunjukkan
tidak bolehnya seseorang menjual makanan yang telah dibelinya
sebelum ia menerimanya, baik itu barang yang biasa ditimbang,
ditakar atau lainnya. Demikian menurut pendapat Jumhur.

Ucapan perawi (bahwasanya Nabi SAW melarang menjual
barang yang aksn diperdagangkon sehinggo pedogang
mengantarkannyo kepodu tempat tinggalnya) menunjukkan, bahwa
tidak cukup sekadar menerima, akan tetapi harus memindahkannya ke
tempat tinggal si pembeli atau ke gudang tempat penyimpanan
barangnya. Hal ini juga ditunjukkan oleh riwayat lainnya dengan
redaksi "sehingga memindahkannya" [hadits no. 2819].

' Ucapan Ibnu Abbas (Tidak ada yang kuduga terhadap segala
sesuatu kecuali seperti itu juga), menunjukkan bahwa Ibnu Abbas
menggunakan analogi. Kemungkinannya bahwa ia tidak mengetahui
nash lainnya, karena barang-barang lainnya yang diperdagangnya
statusnya sama dengan makanan (yang diperdagangkan).

Sabda beliau (batta yaktaalahu [sehingga menerimonya
dahalul), yang dimaksud dengan iktiyaal adalah qabdh (menerima)

sebagaimana yang dikemukakan dalam riwayat-riwayat lainnya,
namun karena mayoritas yang diberlakukan pada makanan adalah

dengan cara iktiyaal (ditakar, atau juga ditimbang), maka dalam hadits
ini sebutkan dengan lafazh al kail. Tapi yang dimaksud bukan arti dari
kata ini, karena pada dasarnya, seseorang yang membeli sesuatu
dengan cara ditakar atau ditimbang, maka setelah ditakar atau

';rSJ" ;;
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ditimbang tidak berarti telah menerimanya kecuali ia telah menakar

atau menimbang ulang. Dan jika ia menerimanya dalam bentuk

sukatan (yang belum diketahui takaran atau timbangannya), maka

traksaksinya tidak sah. Demikian menurut pendapat Jumhur.

Bab: Larangan Jual Beli Makanan sehingga Dilakukan Dua Kali
Penakaran/Pen imban gan
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2825. Dari Jabir, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang iual beli

moksnan sehingga dilakukan dua penakaran, yaitu penalaran pniual
dan penakaran pembeli. " (HR. Ibnu Majah dan Ad-DaraquthnD
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2826. Dari (.Jtsman, io menurutlcan, "'lhr'pernai membelf hrma dmi

lembah dari orang yahudi yang disebut Bani Qainuqo" lalu ahr

menjualnya dengan keuntungan. Kemudian hal tersebut sampai

kepada Rasululloh sAW, maka beliau bersabda, 'wahoi utsmon, iika
engkau membeli maka taksrlah, dan bila engkau meniual malta

talrarlah. "' (HR. Ahmad)

.,ffid' f*:at,hr',s'.rt
2827. Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari darinya tanpa penyandaran

ucapanNabi SAW.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits
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tadi sebagai dalil, bahwa orang yang membeli sesuatu dengan cara
ditakar dan diserahterimakan kemudian menjualnya kembali kepada
orang lain, maka ia tidak boleh menyerahkannya kepada pembeli
berikutnya dengan takaran yang pertama sehingga ia menakar lagi
untuk pembeli barikutnya itu. Demikian menurut pendapat Jumhur.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarar: Pembeli telah memiliki
barang yang dibelinya setelah akad (transaksi), dan ia boleh
membatalkannya sebelum menerimanya. Demikian pendapat yang
disepakati. Orang yang telah membeli sesuatu tidak boleh menjualnya
kembali sebelum menerimanya, baik barang itu yang ditakar, yang
ditimbang maupun lainnya, demikian menurut salah satu riwayat dari
Ahmad yang dipilih oleh Ibnu Uqail dan merupakan pendapat Asy-
Syaf i serta menurut riwayat dari Ibnu Abbas RA, baik pada barang
itu adalah jaminan pembeli ataupun tidak. Berdasarkan pendapat ini,
landasan Ahmad adalah seperti sikap pembeli terhadap buah-buahan
sebelum dipetik menurut pendapat yang paling benar di antara dua
riwayat darinya, yaitu masih menjadi jaminan penjual. Juga
sebagaimana sahnya sikap penyewa barang yang disewakan, yang
mana barang itu menjadi tanggungan yang menyewakan. Juga
dilarangnya memperjualbelikan makanan yang telah dibeli yang masih
dalam sukatan (belum dipastikan timbangannya atau takarannya),
merurut salah satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh Al Khiraqi,
walaupun itu suda merupakan tanggungan pembeli. Alasan pelarangan
menjual lagi sebelum diterimanya barang, bukan karena belum
berpindahnya tanggung jawab terhadap barang, akan tetapi karena
karena ketidak mampuan si pembeli untuk menyerahkan barang
kepada pembeli berikutnya, karena bisa saja penjual itu menyerahkan
barang tersebut kepada penjual berikutnya dan bisa juga ia tidak
menl'erahkannya, yaitu manakala ia mengetahui bahwa pembeli
pertama telah menjual kembali dengan keuntungan, sehingga ia
menarik kembali barangnya (tidak jadi dijual kepada pembeli
pertama), baik dengan cara mengupayakan membatalkan atau lainnya.
Berdasarkan ini, dibolehkan penyerahkan tanggung jawab terhadap
barnag yang belum diterima, dan hal ini diluar pembolehan jual beli
hutang. Jadi, semua bentuk kepemilikan dengan akad selain akad jual
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beli,makabolehmemperlakukanbarangsebelumditerimanya,baik
dengancaramenjualnyaataulainnyakarenatidakbermaksud
memperoleh k.unirngun, sebab kepemilikan itu bukan karena

pembelian. Bila seseorang memiliki suatu barang karena warisan,

wasiat atau memperoleh pembagian harta rampasan perang' maka ia

boleh memperlakukan barang itu sebelum diterimanya. Mengenai hal

ini tidak ada perbed*n p.ndupat. Kemudian jaminannya berpindah

kepada si pembeli setelah diterimanya barang'

Bab:MemisahkanorangyangMempunyaiPertalianKeluarga

,ui'rj :!r ;.'6i ;,i'A e'A'+ :'JG "',;'fi *2 ' 
ds*;.it'.;:i 

^:'r> 
.lV''.; *i G':1\t o}

2S2S. Dari Abu Ayyub, ia mengatakan"'Alcu mendengar l'labi SAW

bersabda,'Barangsiapamemisshkanibudananaknya'makaAllah
akan memisahkaniya dari orang-orang 4'ang disayanginya pada hari

kiamat."' (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

,4-i ,i?i ;;>"b6;j"01# i' J';')[/i 
'ju 

"*r,, 'e *
t1$;'l:r r4;.p tt)\i :'Jra" ,'i d: t'fi qS' ii3

(i;f ;ri;y.t1;11

2829. Dari Ali M, ia menuturlmn' "Nabi SAI( menyuruhku u''uk

menjualduahambasahayayangbersaudara,laluakumenjual
merekadanakumemisahkanmereka.Kemudianokumenyampaikan
hal itu kepada beliau, maka beliau bersabda, 

,Carilqh mereka berdua

lalu kembalikan keduanya, dan ianganlah engkau menjual mereka

berdua kecuali bersama-sama' "' (HR' Ahmad)

'J\i.6l;i ". , 1.u-f\ 't-7'1 :4\'11t.,
r--9 )c

l)Jd,;.d)'b
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2830. Dalam riwayat lain dikemukakan: "Nabi SAW memberiku dua
hamba sahaya bersaudara, lalu aku menjual salah satunya, maka
beliau berkata kepadaku, 'Wahai Ali, apo yang dilakukan oleh
budakmu?' Lalu aku memberitahu beliou, maka beliau bersabda,
'Kembalikan dia, kembalikan dia."' (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu

Majah)

i': ,,.1:i n.rlr;'Ji ; ffi :t ,:';', d i,ss ;";"o..i"r
<tuqrtbr, TG i.tits) .^+\ ;li

2831. Dari Abu Musa, ia mengatakan, "Rasulullah SAW melaknat
orong yang memisahkan ayah dari anaknya dan seseorang dari
saudaranya. " (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)

":;)d: 
rffi 4';W."{t!*;'ri ofr,&" *'*

(Psrf.tsrl {$'r!1 irrry J";t
2832. Dqri Ali RA, bahwasanya ia memfsahkan hamba sahoya dan

analcnya, maka Nabi SAW melarangnya, dan mengembalikan
penjualan. (HR. Abu Daud dan Ad-Daraquthni)

I' jlj,, t:lL;:.,1i f 'o_ri c t-7 i,Su

Qb fu ,a'/i ,k'-,1 t:ri ,rsr u 6';t

'q)dt
'e')'"Li ulrt ,q;.;rt'rx ,:rtr, a?-rit *,q6t, * J\t'-P:
,e..ct.o..'-.i o. .to..i ,..i, i,'i.,"-,,'.;:',: 6';i'r-# ei ,tr ir*'j ,)iiJt Jl"6':t; a\ i#i ,Vit

'"; ,'J$ .tti a ,tit
,w
ol .
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2833. Dari salamah bin Al Ah,va" ia menuturkan, "suatu ketika kami

keluar bersama Abu Bakar yang dituniuk sebagai pemimpin kami oleh

Rasulullah SAW, lalu kami berperong menghadapi suku Fazarah'

Ketika kami telah mendekati sumber air, Abu Bakar memerintahkan

kami agor beristirahat malam, maka kami pun berhenti untuk

istirahai. Setelah shalat Subuh, Abu Bakar memerintahkan kami untuk

memulai peperangan, maka kami pun menyebar untuk menggempur

musuhdariberbagaiarah,sehinggakamimemerangiorang-orang
yong memerangi kami di dekat mata air' Kemudian aku melihat

kumpulanorang-orang,diantaramerekaterdapatanak-anakdan
wanita sedang menuiu bukit, sementara aku berlari mengejar mereka'

Aku khawatir akan ketinggalan mereka mencapai bukit, maka aku

melepaskan panahku dan mencapai apa yang ada di antara mereka

dan bukit. Lalu aku menggiring mereka kepada Abu Bakar, di antara

mereka terdapat wanita dari suku Fazarah yang membowa tikar kulit,

iamembawaanakperempuannyayangsangatcantikjelita.(Ketika
pembagiantawananperang),AbuBakarmemberikuanakperempuan'itu, io*u, aku trdrk 

-prrnah 
menyingkap pakaiannya (idak

menggaulinya) bahkan hingga sampai di Madinah' Kemudian aku
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tidur don tidak menyingkap pakaiannya. Lalu aku berjumpa dengan
Rasulullah SAW di pasor, beliau berkata kepadaku, 'Wahai Salamah,
berikanlah.ytanita itu kepadqku,,' Aku menjawab,'Wahqi Rasulullsh,
ia sungguh menarik hatiku, namun aku belum pernah menyingkap
pakaiannyo.' Beliau diam saja lalu meninggalkanku. Keesokan
harinya, aku berjumpa lagi dengan beliau di pasar, beliau pun
berkata, 'Wahai Salamah, berikanlsh wanita itu kepodaku. Sungguh.'
Maka aku menjawab, 'Dia untukmu wahai Rasululloh.' Kemudian
beliau mengirimkan wanita itu kepada orang-orang Makkah, yang
mona di tangan mereka terdapat kaum muslimin yang ditawon. Beliau
menebus para tawanan itu dengan wanita tersebut." (HR. Ahmad,
Muslim dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan haramnya memisahkan seorang ibu dari anaknya
dan seseorang dari saudaranya. Namun ada perbedaan pendapat
mengenai sah atau tidaknya dalam kasus jual beli, sebagian ahli fikih
berpendapat bahwa tidak diharamkan memisahkan seorang ayah dari
anaknya, sementara hadits Abu Musa [nomor 2g2B) mencakup juga
ayah. Konteks hadits menunjukkan haramnya memisahkan, baik itu
dengan cara dijual ataupun lainnya, karena hal ini bisa menimburkan
kesulitan yang ditimbulkan akibat pemisahan karena dijual, kecuali
pemisahan yang tidak ada pilihan lain sebagaimana yang terjadi pada
pembagian [seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar pada hadits
Salamah, nomor 28331. Hadits Salamah ini dijadikan dalil dalam
membolehkan memisahkan (antara yang mempunyai pertalian
keluarga) yang telah baligh, karena konteks hadits menyatakan bahwa
anak perempuan tersebut sudah baligh.

Penulis Rahimahullah mengatakan: Ini merupakan argumen
dalam membolehkan pemisahan yang telah baligh dan bolehnya
mendahulukan qabul dengan redaksi meminta daripada ijab dalanhal
pemberian dan serupanya. Hadits ini juga menunjukkan bahwa hamba
sahaya yang dimiliki oleh kaum muslimin boleh dikembalkan kepada
orang-orang kafir untuk menebus kaum muslimin yang ditawan.

Pensyarah mengatakan: Disebutkan di dalam Al Ghaits tentang
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terjadinya ijmo' dalam hal bolehnya memisahkan yang telah baligh.

Bab: Larangan Orang Koia Menjualkan untuk Orong Desa

'q S;it it; .:4.>c'e'oi'#'dt

2834. Dari lbnu (Jmor RA, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang

orang kota menjualkan untuk orang deso." (HR. Al Bukhari dan An-

Nasa'i)

?n, i:':'i urir 5L, ,:q. +c bt v ,i6 ffi oitt'cti ,/9'*
<U 11, \j*-iJlr'otjr1 .,f i'#

2835. Dori Jabir, bahwosonya Nabi SAW bersabds, "Jonganloh

orang kota menjualleon (barang dagangan) orang desa. Biarlcon

orang-orang (melakukan sendiri), di mana Alloh memberikan rezeki

kepado sebagian mereko dori sebagian lainnya-" (HR. Jama'ah

kecuali Al Bukhari)

JlrQ.! il;f ,stt'tsfl ,:q.+L 6 oiq,jo e ,/,'*
(41";fl>

2836. Dari Anas RA, ia mengatakan, "Komi dilarang, yafu agar

orang kota tidak menjualkan untuk orang desa, walaupun ia soudara

seayah dan seibunya. " (Muttafaq'Alaih)

t- - 6.. ,t. o 1,,:lr3rt ljri "g)s

.i(1'ri ir,i
2837. Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i dikemukakan:

Bahwasanya Nabi SAW melorang orong kota meniualkan untuk orong
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desa, walqupun io saudaranyanya atau ayahnya.

-r\'1 
,o3)t ffi y ,6 )t J'yri6 ,i6 *, fe /, r

}k v 'ju yl. rG bt Y l'i Y ,{6 iy ,ry .:a. rc
ds;-'-ir ytLat',\r1 .t:r* i

2838. Dari lbnu Abbas M, ia berkota, "Rasululiah SAW bersabda,
'Janganlah kalian mencegat rombongan pedagang dan jangan pula
orang kota menjualkan (barang dagangan) milik orang desa. "' Lalu
ditanyakan kepada lbnu Abbas, "Apa yang dimalcsud ucapan beliau
'orang kota menjualkan (barang dagangan) milik orang desa'? " Ibnu
Abbas menjawab, "Tidak menjadi pialang yang diupah." (HR.
Jama' ah kecuali At-Tirmidzi)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: l/ foaadhir
adalah warga yang tinggal di kota, sedangkan al baodii adalah warga
yang tinggal di pedasaan.

Sabda beliau (Biarkan orang-orang (melakukan sendiri), di
manfl Allah memberikan rezeki kepada sebogian dari mereka dari
sebagian lainnya), disebutkan juga di dalam Musnod Ahmad dari
jalur 'Atha' bin As-Saib dari Hakim dari Abu Yazid dari ayahnya,

"Ayahku menceritakan kepadaku, ia mengatakan, 'Rasulullah SAW
bersabda, 'Biarkan orang-orang (melakulan sendiri), di mona Allah
memberikan rezeki kepada sebagian dari merekn dari sebagian
lainnya. Jika seseorang dimintai nasehat (saran) maka hendaklah
memberinya nasehat (soran)."' Hadits-hadits di atas menunjukkan,
bahwa orang kota tidak boleh menjualkan barang dagangan milik
orang desa, baik orang tersebut adalah kerabat dekat ataupun lainnya,
baik itu pada musim barang mahal (langka barang) ataupun bukan,
baik warga negeri itu sedang membutuhkan ataupun tidak dan baik
penjualannya itu secara bertahap ataupun sekaligus. Golongan Hanafi
mengatakan, "Larangan ini berlaku khusus ketika harga melambung
dan barang itu dibutuhkan oleh warga negeri." Sementara golongan
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Syafi'idanHanbalimengatakan,"Bahwayangdilarangituadalah'
bila ,"r"orang dari desa datang ke kota dengan membawa barang

untuk dijual dengan harga yang berlaku saat itu' lalu orang kota

menghampirinya aan mengatakan kepadanya' 'Biarkan barang itu

pudul, .rrrt rt aku jualkan 
-'""*u 

bertahap dengan harga yang lebih

tirrggi dari harga ini ltra,ga yang saat itu berlaku)'"' Disebutkan di

dalamAtFatfu:Merekamenyatakanbahwahukumituberkenaan
dengan orang desa atau orang yang termasuk dalam pengertiannya'

sedangkan golong* Maliki menetapkan bahwa 'orang desa' sebagai

batasan kriterianya dalam hukum ini' Wollahu a'lam'

Bab: Jual Beti Sistem Naisy (Jontrot)

'b1$ r>t 
") 
Pc iur J't*', * i,Su ,& i';"'; d) f

@L',fi).f$v
2S3g.DariAbuHurairahM,bahwasanyaNabiSAWmelarang
orang kota menjualknn untuk orang desa, dan hendaklah mereks tidak

*rlik kan jual beli dengan sistem noisy' (Muttafaq 'Alaih)

'C'otW

"#
o',. ,t ' a.l(*,P) f,-9ilr : 6gt.- ' 7 z'

2S4o,DariIbnuUmarRA,iamengatakan,',RasulullahSAW
melarang i ual beli dengan s i stem naj sy' " (Muttafaq' Alaih)

PensyarahRahimahullahTa'alamengatakan:Ucapanperawi
(an-naisy),disebutkandidalamAlFatfu:An-Najsysecaraetimologi
berarti melepaskan binatang buruan dari kandangnya dengan maksud

untukdiburu,seclangkanmenurutterminologisyari'atialah
menambahhargabarangdagangan,danitubisaterjadidengan
sepengetahuan si penjual, sehingga keduanya (si penawar yang

menaikan harga) aan si penjual sama-sama menanggung dosa' dan

bisa juga diiakukan tanpa sepengetahuan si penjual' sehingga

pelakunya (si penawar) disebut sebagai najisy (pelaku praktek ini).
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Asy-Syaf i mengatakan, "An-Najsy adalah mendatangi barang
dagangan yang sedang diperdagangkan lalu menawar dengan suatu
harga padahal ia tidak bermaksud membelinya, akan tetapi bermaksud
agar para penawar lainnya tertarik lalu menawar dengan harga yang
lebih tinggi ketika mendengar tawarannya." Ibnu Bathal mengatakan,
"Para ulama telah sepakat bahwa pelaku praktek najsy adalah orang
yang bermaksiat karena perbuatannya itu, namun mereka berbeda
pendapat mengenai transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara ini.
Ibnu Al Mundzir mengutip pendapat dari segolongan ahli hadits,
bahwa jual beli tersebut rusak (tidak sah) jika dilakukan dengan cara
najsy, demikian juga pendapat golongan Azh-Zhahiri, salah satu
riwayat dari Malik dan pendapat yang masyhur dari madzhab Hanbali
bila hal itu dilakukan dengan kesepakatan si penjual. Sedangkan
pendapat yang masyhur dari madzhab Maliki adalah tetapnya hak
memilih (antara melanjutkan jual beli atau membatalkan). Demikian
juga salah satu pandangan Asy-Syaf i sebagai kiasan atas jual beli
cara musharuah2.

Bab: Larangan Mencegat Rombongan Pedagang untuk Membeli
Barang Dagangannya Sebelum Sampai di Pasar

(4?if^.L'At& eWU,fi:Jue i* it,f
2841. Dari lbnu Mos'ud M, ia mengatakan, "Nabi SAll'melorang
mencegat barang dogangan (sebelum sampai di pasar)." (Muttafaq
'Alaih)

l*l it;;E'op ,!.-i;Jlt Ari oi # Ut 4 :JG "g"i;:; €ri'*

Jual beli mushatah adalah menjual kambing, sapi atau unta dengan cara
menahan air susunya tetap berada di dalam ambingnya (kelenjar susunya) selama
beberapa hari supaya hewan itu terlihat seakan-akan air susunya subur, sehingga
orang-orang tertarik untuk membelinya. Alasannya, karena di dalamnya
mengandung unsur penipuan.

t
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2S42. Dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan"'Nabi SAW melarang

mencegat barang (dari luar daerqh sebelum sampai di pasar)' Jika

ada seseorong yantg mencegatnya lalu membelinyo' maka pemilik

barang mempunyaiiak pilih (untuk melanjutkan transalai atau tidak)

bila telah sampai di paslr'" (HR' Jama'ah kecuali Al Bukhari)

Ini menunjukkan sahnya jual beli tersebut'

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala metgatakan: Ucapan perawi

(Nabi SAW melarang mencegat barang dagangan) menuniukkan

bahwa mencegat barang dagangan (yang belum sampai di pasar)

hukumnya haram. Ada ferbedaan pendapat mengenai status larangan

ini, apakah menyebabkan transaksinya rusak (batal) atau tidak? Ada

yang berpendapat bahwa transaksi itu batal' ada juga yang

rnengatakan tidak batal, dan ini yang tampak dari konteks hadits itu'

karena larangan di sini merupakan hal rain (di luar lingkup jual beli)

sehingga tidak memp"t g*uhi"ya, demikian sebagaimana dinyatakan

di dalam ushul.

Sabda beliau (mempunyai hak pilih)' para ulama berbeda

pendapat, apakah si pemilik barang mempunyai l+ pilih secara

mutlak atau dengan syarat bila terjadi penipuan dal1m transaksi?

Golongan Hanbaii berpendapat dengan yang pertama (yakni mutlak'

tidak ada batasan), dan ini juga merupakan pendapat yang paling

benardarimadzhabSyafi'i'Konteksnyamengindikasikanbahwa
larangan itu untuk memelihara manfaat bagi si penjual dan

menghilangkanmadharatdarinyasertamelindunginyadariorang-
orangyanghendakmenipunya'IbnuAlMundzirmengatakan"'Malik
menafsirkannya sebagai tindakan untuk melindungi kemaslahatan

orang-orang pasar 
"t *t beraktifitas di pasar)'" Pensyarah

mengatakan:Tidakud"salahnyabiladikatakan,bahwaalasan
pelarangan ini adalah untuk menjaga kemasalahatan si penjual dan

para praktisi Pasar.
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Bab: Larangan Membeli Sesuatu yang Sedang Dibeli oleh Orang
Lain dan Menawar Sesuatu yang Sedang Ditawar oleh Orang

Lain, Kecuali dalam Pelelangan

rj $->t ; *"€Li ci. , 'i6 6 uet"oi ,# 
.".t f

(*iit'rr1 .'ii utt-';tlyt.+f 
^b* e'+x-

2843. Dari lbnu Umar, bahwasanyo Nabi SAW bersobda, "Janganlah

seseorang di antara kalian membeli (sesuotu) yang sedang dibeli oleh

saudaranya (sesama muslim), dan jangan pula melamar (wanita)
yang sedang dilamar oleh saudaranya, kccuali dengan seizinnya. "
(HR. Ahmad)

2844. Dalam riwayat An-Nasa'i dikemukakan: "Janganlah seseorang

di ontara kalian membeli (sesuatu) yang sedang dibeli oleh
saudaranya sehingga ia jadi membelinya atau meninggalkannya
(tidak j adi membelinya). "

Ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al bai ' di sini
adalah membeli.

*1 
"y ,* ,y'St'+Li-v ,i6 W ItLf .,'&, i;-;'eri *

.^.'j-, *?7.1:
2845. Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Noii SdW bersabda,
"Janganlah seseorang melamar (wanita) yang sedang dilamar oleh

saudaranya, dan jangan pula menawar (sesuatu) yang sedang

ditav'arnyo. "

uoc t -.r
.d_,.>l A.b'

.)i.')iaE,b tsl € irFLf e, ,:e.A)

;"'+x_ i'r,ri i,b,y1s, {;r,t,?'€,
o7, t "nt(4J' di:,)
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2846. Dalam lafazh lain dikemukakan: "Janganlah seseorang

membeli (sesuatu) yang sedang dibeli oleh saudaranyo, dan jongan

pula melamar (wanita) yang sedang dilomarnya. " (Muttafaq 'Alaih)

'l'-.,;i i,t1r1 .+i"J'4 il-j ;-rl Li ffi o;tLi
<au'-jtj

2847. Dari Anas M, bahwasanya Nobi SAW meniud ,orgki, do,
pelana bagi yang mau menambah harga. (HR. Ahmad dan At-
Tirmidzi)

Pensyarah Rshimahullah Ta'alq mengatakan: Sabda beliau

(laa yabii'u), mayoritas riwayat dengan menetapkan keberadaan huruf
ya' sehingga laa berfungsi sebagai peniadaan. Kemudian /aa tersebut

dimaknai sebagai larangan sehingga meniadakan huruf ya'. Demikian
juga pengertian para riwayat-riwayat lainnya yang disebutkan pada

judul ini.
Sabda beliau {dan jangan pula mendwor (sesuatu) yang

sedang ditawurnyo), prakteknya adalah, mengambil suatu barang

(dagangan) untuk dibelinya lalu mengatakan kepada si pemilik,
"Kembalikanlah (uangnya) untuk aku beli dengan harga yang lebih

baik darinya atau sedikit lebih mahal." Atau mengatakan kepada si

pemilik, "Mintalah dikembalikan untrik aku beli darimu dengan harga

yang lebih banyak"" Larangan ini berlaku bila harga telah ditetapkan

dan telah ada kesepakatan salah satu dari keduanya (penjual dan

pembeli pertama). Adapun praktek pembelian terhadap barang yang

sedang dibeli adalah mengatakan kepada pembeli barang yang sedang

dalam masa memilih, "Batalkan pembelianmu biar aku yang

membelinya lebih mahal." Atau mengatakan kepada si penjual,

"Batalkan itu untuk aku beli darimu dengan tambahan." Para ulama

berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya jual beli tersebut,

Jumhur berpendapat sah namtill berdosa, sementara golongan Hanbali

dan Maliki berpendapat tidak sah, demikian menurut salah satu

riwayat dari mereka yang ditegaskan oleh Ibnu Hazm.
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Sabda beliau {bagi yang mau menambah horga)
menunjukkan bolehnya menjual dengan tambahan harga sebagaimana

yang dilakukan oleh Nabi SAW. Al Bukhari meriwayatkan dari

'Atha', bahwasanya ia menuturkan, "Aku mengetahui bahwa orang-

orang memandang tidak apa-apa memperjualbelikan harta rampasan

perang bagi yang mau menambah harga." Setelah mengemukakan

hadits Anas di atas [nomor 2847f, At-Tirmidzi mengatakan, "Menurut
sebagian ahli ilmu, bahwa hadits ini boleh diamalkan, dan mereka

memandang bolehnya menjual harta rampasan perang dan harta

warisan bagi yang mau menambah harga." Ibnu Al 'Arabi
mengatakan, "Tidak ada pengertian yang mengkhususkan bolehnya

hal tersebut untuk harta rampasan perang dan harta warisan, karena

topiknya sama sedangkan maknanya banyak."

Bab: JuaI Beli Tanpa Saksi
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2848. Dari tJmarah bin Khuzaimah, bahwa pomannya -salah
seorang sahabat Nabi SAI{- menceritakan kepadanya, bahwasanya

beliau membeli seelror kuda dari seorang badui, lalu beliau

memintanya untuk mengikuti Nabi SAW untuk beliau boyar harganya,

maka nabi berjalan cepot sementara orang badui itu berjalan lambat'

Lalu sejumlah- orang bergegas menghampiri orang badui itu dan

menswar kuda tersebut. Mereka tidak mengetahui bqhwa Nabi SAIU

telah membelinya, lalu orang badui itu memonggil Nabi sAW dan

berkata, "Jika engkou malt membeli kudo ini, maka belilah, jika tidak

maka aku akan menjualnya." Moka ketika mendengar suara orang

badui itu Nabi sAW berkata, "Bukanknh aku telah membelinya

darimu?,' orang badui itu berknta, "Tidak. Demi Allah aku belum

menjualnya kepadamu." Nabi sAW berkata lagi menegaskan, "sudah.

Aku sudah membelinya darimu." Orang badui itu berknta,

"Datangkan sal<si." Khuzaimah mengatakan, "Aku bersalcsi bahwa

engkau telah membelinya." Maka Nabi SAI{ menoleh kepada

Khuzaimah lalu berlata, " Dengan apa engkau bersal<si? " Khuzaimah

menjawab,,Dengan membenarkanmu wahai Rasulullah." Maka

beliau ieniadikan persaksian Khuzaimah setara dengan persalcsian

dua orang laki-laki. (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini

dikemukakan oleh penulis dalam membolehkan jual beli tanpa saksi'

Asy-Syaf i mengatakan, o'seandainya kesaksian dalam jual beli

hukumnya wajib, tentulah Nabi SAw tidak akan mendebat orang

badui itu tanpa mendatangkan saksi." Maksudnya, bahwa yang

disinyalir dari firman Allah Ta'ala, "Don persalrsikanlah apabila

kamu berjual beli." (Qs. Al Baqarah (2): 252) tidaklah wajib, akan

tetapi dianjurkan, demikian kesimpulan yang tampak. Mengenai

hadits ini, Abu Daud memberi judul "Bab apabila hakim mengetahui

kejujuran satu saksi, maka ia boleh memutuskan berdasarkan

kesaksiarmya." Demikian juga yang dikatakan oleh Syuraih. Ada

sebagian ahli bid'ah yang berpedoman dengan hadits ini untuk

membenarkan kesaksian dari seseorang yang dikenal jujur untuk

bersaksi dalam segala sesuatu yang diklaimnya, namun cara itu salah,

karena Nabi SAW mempunyai kedudukan tersendiri yang mana
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seseorang tidak boleh menyamakannya sehingga layak untuk
disetarakan.

BAB.BAB JUAL BELI PEPOHONAN DAN BUAH.BUAHAN

Bab: Jual Beli Pohon Kurma yang Telah Diserbuki

t#:;, ,j'3i'o|q )\i.1 L('; :Jv, ffi olt oi ,Q{,'-& ;.t f
'.ty,X;c qn.fik fi;. {6.r';,, Lilt b#ti yf ,,*i. -''u.
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2849. Dari Ibnu (Jmar RA, bohwasanya Nabi SAW beisabda,
"Barangsiapa membeli pohon kurma setelah diserbuki, maka buahnya
adalah milik si penjual, kecuali bila si pembeli mensyaratkannya. Dan
barangsiapa membeli hambs sahaya, maka hartanya milik si penjual,
kecuali si pembeli mensyaratkannya. " (HR. Jama'ah)

,t1 ,c'1i?,,F ;; oi :r,as W 4tLi *ut2r ir
b #.ti vr L-rt, ?. !;r;lt'J6 Li;6).Lfli'
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2850. Dari Ubadah bin Ash-Shamit, bahwasanyo Nobi SAW
menetapkan, bahwa buah pohon kurma adalah milik orang yang
menyerbukinyo, kecuali bilo si pembeli menyaratkannya. Dan beliau
juga menetapkan, bahwo harta hombo sahaya adalah milik si
penjualnya, kecuali bila si pembeli mensyaratkannya. (HR. Ibnu
Majah dan Abdullah bin Ahmad di dalam Musnad ayahnya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(setelah diserbuki) menunjukkan bahwa orang yang menjual kebun
kurma yang mana di dalamnya terdapat buah yang telah diserbuki,
maka buahnya itu tidak termasuk yang dijual, namun tetap menjadi
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milik si penjual. Berdasarkan pengertian ini, maka pohon kurma yang

tidak diserbuki, maka semuanya termasuk yang dijual sehingga

menjadi milik si pembeli. Demikian menurut pendapat Jumhur.

Disebutkan di dalam At Fatfu: Tidak disyaratkan penyerbukan

sehingga seseorang harus menyerbukinya, namun bila dengan

kehendaknya ia menyerbuki, maka mengenai hukumnya tidak ada

perbedaan pendapat menurut para ulama yang membicarakannya.3

Sabda beliau (Dan barangsiapa membeli hamba sahaya,

maka hartanya mitik si peniual, kecuuli si pemheli

mensyarotkannya) menunjukkan, bahwa bila hamba sahaya

dipakaikan hana oleh tuannya, maka tuannya itu juga sebagai pemilik

harta tesebut. Demikian menurut pendapat Malik dan Asy-Syaf i

dalam pendapat lamanya. Disebutkan di dalam Al Fatfu: untuk

menyingkronkan antara hadits penyerbukan dan hadits yang melarang

,n.r,jrrui buah sebelum tampak bagusnya (sebelum layak dipetik),

maka diartikan, bahwa buah dalam kasus penjualan pohon kurma

adalah mengikuti pohon kurma, sedangkan dalam hadits yang

melarang menjual buah sebelum tampak bagusnya adalah terpisah

sendiri (karena yang dijual adalah buahnya)'

Bab: Larangan Jual Beli Buah-Buahan sebelum Layak Dipetik

,-ul '. o. c , z
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2851. Dari lbnu (Jmar, tfir*oronya'Nabi sAw melarang meniual

buah-buahan sebelum tampak bagus (ayak dipetik), beliau melorang

penjualdanpembelinya.(HR.Jama,ahkecualiAt.Tirmidzi)

6.o/6.,-*"e ,to, 4, ,c 7t,

,-f i u> J'*jJl i f ,'+ tP',1't

3 penyerbukan dimaksud adalah mengawinkan pohon kurma, karena penyerbukan

torma tidak terjadi sendirinya, yakni tidak terjadi dengan angin atau serangga'

akan tetapi penyerbukannyu itng* cara dikawinkan (secara manual)'
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2852. Dalam lafazh lain disebutkan: Beliau melarang menjuol htrma
sehingga matang, dan beliau melarang menjuol bulir sehingga
memutih dan terpelihara dari kerusakan. (HR. Jama'ah kecuali Al
Bukhari dan Ibnu Majah)

.;*et r*r^s v ,,# i' j-; jti ,jti ,';;
. .. I c. I z 'c. z ,,c l. l. o 7 t ..

(4*1, C,,ll-l ..JUIS aJ*,S.t->l ol;_r; .

2853. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAll bersabda,
' J anganl oh knl ian m e mp erj ualb e likan buah-buahan s e hin gga t ampak
bagusnya Aayak dipetik)."' (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan

Ibnu Majah)

3' i,ri,;';,? /t i * C#'u4r oi,fi'*
(Gfrtvt L=jr 

^:r>.W-&2854. Dari Anos, bahwasanya Nabi SAW melarang menjual qnggur

sehingga berwarna hitam dan melarang menjual biji-bijian sehingga
padat (istinya sempurna). (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

o 7o.
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2855. Dari Anas, bahwasanya Nabi SAW melarang menjual buoh-
buahan sehingga matang. Mereka bertanya, "Apa yang dimalesud

matang?" Anas menjawab, "Memeroh, dan beliau telah bersabda,
'Apabila Allah mencegah (tumbuhnya) buah, lalu dengan alasan apa
engkau menghalkan (mengambil) horto soudoramu. "' (HR. Al
Bukhari dan Muslim)
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2856. 

'Dari 
Jabir RA, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang

muhaqalah, muzabanah, mu'awamah dan mukhabarah." Dalam
redaksi lain, kata mu'oawamah diganti dengan redaksi "dan melarang
menjual hasil panen beberapa tahun". (Muttafaq 'Alaih)

'&-E) .L>r-;'r& & /t i * & e /t';t(, rG *
@L

2857. Dari Jabir M, bahwasanya Nabi SAW melarang menjual buoh
sehingga tampak bagusnya Qayak dipetik). (Muttafaq 'Alaih)

_ ct. t'.at 2 ct . a. c .,(* P) -+:b'- 6'> :z,-ti.s u!1
2858. Dalam riwayat lain disebutkan: "sehingga'bagus." [rur,ufuq
'Alaih)

2859. Dalam riwayat lainnya
dilansumsi. " (Muttafaq'Alaih)

o7. l'al ..o, t 'c. o .(* P)'r-b, 6'> :u-tv e1
tuii disebutkan : "sehin{ga'tryot
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2860. Dari Zaid bin Abu (Jnaisah, ;rr; 'Atha', dari loiO,
"Bahwasanya Rasulullah SAW melarang muhaqalah, muzabanah dan
mukhabaroh serta melarang jual beli kurma sehingga isyqah. Isyqah
adalah memerah atou menguning atau dapat dimakan. Muhaqalah
adalah menjual biji-bijian yang masih ada di dalam bulirnya dengan

makanan yang ditakar. Muzabanah adalah menjual latrma yang
masih ada di pohon dengan kurma yang telah dipetikyong ditimbang.
Mukhaborah adalah sepertiga, seperempat dan serupa itu." Zaid
mengataknn, "Aku katakan kepada 'Atha', 'Apakah engkou

mendengar bahwa Jabir menyebutkan ini dari Rasulullah SAW?' Ia
pun menjowab, 'Ya. "'(Dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan tidak bolehnya menjual buah-buahan sebelum layak
dipetik. Ada perbedaan pendapat dalam hal ini sehingga menjadi
beberapa pandangan: Pertamo, bahwa hukumnya batal secara mutlak.
Kedua, bila disyaratkan untuk dipetik maka tidak batal, namun bila
tidak disyaratkan maka hukumnya batal. Al Hafizh menyatakan
bahwa pendapat ini dari Jumhur. Ketiga, hukumnya sah bila tidak
mensyaratkan untuk dibiarkan.

Ucapan perawi (muhaqalah), ada perbedaan pendapat

mengenai penafsirannya, di antara mereka ada yang menafsirkannya
sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits tadi [nomor 2860],
yakni menjual biji-bijian yang masih ada di dalam bulirnya dengan

makanan yang ditakar. Abu Ubaid mengatakan, "Itu adalah menjual
makanan (biji-bijian) yang masih di dalam bulimya. Karena menurut

arti bahasa, al fuaql adalah kebun dan tempat menanam." Al Laits
mengatakan, "Al boql adalah tanaman yang tumbuhnya belum

rindang." Asy-Syaf i mengeluarkan riwayat yang diringkas yang

bersumber dari Jabir, bahwa muhaqalah adalah seseorang menjual

tanaman dengan seratus faraq gandum. Malik mengatakan,
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"Muhaqalah adalah menanami tanah dengan tanamanny4 yaitu sama

dengan mukhabarah."
Ucapan perawi (muzabanah), kata ini ditafsirkan dengan

pengertian sebagaimana yang disebu&an di dalam hadits tadi, yaitu

menjual kurma yang masih ada di pohon dengan kurma yang telah

dipetik yang ditimbang. Ada juga yang menafsirkan, bahwa

maksudnya adalah menjual buah anggur yang masih ada di pohon

dengan buah anggur yang kering, sebagaimana yang disebutkan di

dalam Ash-Shahifuain. Kedua pengertian ini merupakan asal

pengertian muzabanah. Asy-Syafi'i memasukkannya ke dalam

kategori jual beli barang yang tidak diketahui dengan barang yang

diketahui sehingga termasuk jenis transaksi yang mengandung riba.

Demikian juga pendapat Jumhur.

Ucapan perawi (mu'awamah), yutu menjual buah dari pohon

selama beberapa musim.a

Ucapan perawi (mukhabaraft), insya Allah mengenai hal ini
akan dibahas dalam pembahasan tentang musaqah danmuzara'ah.

Ucapan perawi (sehingga isyqah), dalam riwayat Al Bukhari

menggunakan redaksi Ci-!- yang artinya memerah dan menguning.

Hadits-hadits di atas dan hadits-hadits semakna lainnya adalah sebagai

dalil haramnya muhaqalah, muzabanah dan yang alasannya serupa

dengan keduanya dengan landasan dikiaskan kepada keduanya. Lasan

pengharamannya adalah sebab adanya dugaan riba karena tidak

diketahuinya kesamaan kedua barang yang dipertukarkan, atau karena

mengandung unsur penipuan. Juga menunjukkan haramnya menjual

dengan cara sinin (hasil beberapa tahun) dan haramnya menjual buah-

buahan yang belum layak dipetik. Telah terjadi kesamaan pendapat

mengenai haramnya menjual kurma basah yang masih di pohon

dengan kurma kering, kecuali juat beli 'oroyot - Juga menunjukkan

o Bai' mu'awamah sama dengan bai' sinin, yaitu menjual buah dari pohon selama

beberapa tahun (beberapa kali panen) dalam sahr akad. Jadi ketika akad, buah-

buah tersebut belum ada karena masih menunggu hingga tahun berikutnya (atau

musim panen berikutnya), dan itu bisa beberapa kali panen atau beberapa tahun'
5 yang dimaksud dengan jual beli 'araya adalah: seorang Muslim menghibahkan

satu pohon atau beberapa pohon kurma yang buahnya tidak lebih dari 5 (lima)
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haramnya menjual gandum yang masih di dalam bulirnya dengan
gandum yang telah dipanen dan haramnya menjual anggur basah
dengan anggur kering, dan Menurut pendapat mayoritas ahli ilmu,
tidak ada perbedaan antara kurma basah dan anggur basah yang masih
di pohon dengan yang sudah dipetik.

Bab: Buah-Buahan yang Telah Dijual Terkena Hama yang
Membinasakannya

'irr';.frr, i;i \l . dt rs ei * o;r "f 
,& /..L *

1!jt;
2861. Dari Jabir M, balwasanya Nabi sAW membatalkan jual beli
buah yang terkena hama yang membinasalannya. (HR. Ahmad, An-
Nasa'i dan Abu Daud)

'e.tilt frli :13,P'q.t
2862. Dalam lafazh Muslim disebutkan dengan redaksi:
"Memerintahka4 untuk membatalkan (penjualan buah) yang
terserang hama yang membinasakonnya. "

,:o;uaya.wT,t?+f i+
;'rt:,',!fi V ;t;;> | 6 ;a*i Jc Lk n

(G6;.tt';t3r,
2863. Dalam lafazhlain disebutkan: Beliau brrro'bdo, "Bila engknu

wasaq, tetapi penerima hibah tidak dapat memasuki kebun kurma itu untuk
memanen buah kurmanya, lalu pemberi hibah atau lainnya membeli buah kurma
itu dari si penerima hibah dengan takaran yang diterka dengan kurma yang
kering. 5 wasaq : 330 sha', I sha' = 3,1 liter. Jadi 5 wasaq : 930 liter atau
sekitar 750 kg. Demikian salah satu pengertiannya. Keterangan lebih rinci Insya
Allah akan dikemukakan pada bahasan tentang rukhshah jualbeli 'aroya.

.t
dlJ ,_l^i )l.i
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menjuol buah kepada saudaramu lalu terlcena hama, maka tidak halal
bagimu untuk mengambil sedikit pun dari (pembayaran)nya. Dengan
alasan apa engkau mengambil harta saudaromu secara tidak benar?"
(HR. Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Al Hawatj
adalah bentuk jamak dari al foaaijah, yakni penyakit (hama) yang
menimpa buah-buahan sehingga membinasakannya. Para ahli ilmu
berbeda pendapat mengenai batalnya jual beli buah-buahan yang
terkena hama bila penjualannya dilakukan setelah tampak bagusnya

buah-buahan tersebut dan telah diserahterimakan oleh penjual kepada
pembeli (untuk dipetik), namun sebelum masa panen tanamannya
terkena hama. Mengenai kasus ini, Asy-Syaf i, Abu Hanifah dan ahli
ilmu lainnya dari Kufah dan juga Al Laits berpendapat, bahwa
pembeli tidak boleh mengembalikan apa pun kepada si penjual.
Mereka mengatakan, "Adapun yang dibatalkan jual belinya bila
terkena hama adalah bila seratr terima itu dilakukan sebelum tampak
bagusnya tanpa disertai syarat harus bagus ketika dipetik." Maka
hukum umum yang terdapat di dalam hadits Jabir dibatasi dengan

hukum yang terdapat di dalam hadits Anas yang lalu. Sementara itu
Ath-Thaha'*,i berdalih dengan hadits Abu Sa'id, yaitu: "Seseorang

yang telah membeli buah-buahan kemudian menanggung banyak
hutang lrsrena musibah tersebut (tanamannya terkena hama), maka
Nabi SAW bersabda, 'Bershadaqahlah kalian kepadanya.' Namun
hasil shadaqah yang terlatmpul pun tidak mencuhtpi untuk menutupi
hutangnya, lalu beliau bersabda, 'Ambilloh yang lmlian dapatkan,
lrarena tidak ada yang bisa kalian peroleh kecuali ittt. "' (Dikeluarkan
oleh Muslim dan para penyusun kitab Sunan). Dalam kasus ini, hutang

si pembeli itu tidak digugurkan walaupun musibah menimba buah-
buahannya, dan Nabi SAW pun tidak mengambil kembali harga yang

telah diterima oleh si penjualnya, hal ini menunjukkan bahwa
pengguguran jual beli karena penyakit hama pada buah-buahan tidak
bersifat umum. Asy-Syafi'i dalam pendapat lamanya mengatakan,

"Barang itu merupakan tanggungan si penjual, maka si pembeli
berhak mengambil kembali harga yang telah dibayarkan kepadanya."
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Demikian juga yang dikatakan oleh Ahmad, Abu Ubaid, Al Qasim bin
Salam dan yang lainnya. Sementara Al Qurthubi mengatakan, "Pada
hadits itu terdapat petunjuk yang jelas yang menunjukkan wajibnya
menggugurkan pembayaran untuk buah-buahan yang terkena hama

dari si pembeli, dan tidak perlu mengindahkan pendapat yang

mengatakan bahwa ketetapan ini tidak berasal dari Nabi SAW, akan

tetapi dari ucapan Anas. Sebab yang benar adalah, bahwa hal ini dari

hadits Jabir dan Anas." Malik mengatakan, "Jika kerusakannya itu
kurang dari sepertiganya, maka tidak harus harus dibatalkan, namun
jika mencapai sepertiganya atau lebih maka harus dibatalkan

berdasarkan sabda Nabi SAW,'Sepertiga itu banyak "' Abu Daud

mengatakan, "Tidak ada riwayat yang shahih yang menyebutkan

sepertiga itu dari Nabi SAW, namun itu hanya merupakan pendapat

warga Madinah. Yang benar adalah pembatalan secara mutlak, tidak
membedakan antara yang sedikit dan yang banyak, dan tidak
membedakan antara yang dijual sebelum tampak bagusnya dan yang

setelah tampak bagusnya." Golongan pertama yang berdalih dengan

hadits Anas dijawab, bahwa nash yang menggugurkan jual beli cara

tersebut sebelum tampak bagusnya tidak meniadakan dalil yang

menggugurkan jual beli cara tersebut setelah tampak bagusnya, karena

dalil seperti itu tidak bisa mengkhususkan dalil yang mengugurkan
jual beli itu karena faktor penyakit hama yang merusak buah-buahan

yang dijual dan tidak pula membatasinya. Adapun dalil yang

digunakan oleh Ath-Thahawi, tidak layak dijadikan dalil untuk
masalah yang diperdebatkan ini, karena tidak mengandung pernyataan

yang menyebutkan bahwa rusaknya buah-buahan tersebut diakibatkan
oleh faktor cuaca, dan juga tidak adanya jaminan si penjual, sehingga

tidak bisa dijadikan dalil, karena pendapat itu mengindikasikan
adanya jaminan secara umum. Insya Allah akan dikemukakan hadits

Abu Sa'id beserta penjelasannya dalam kajian tentang kebangkrutan
yang juga menyinggung tentang pengguguran transaksi.
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BAB.BAB SYARAT DALAM JUAL BELI

Bab: Mensyaratkan Pemanfaat yang Dijual atau yang Semakna,
Hingga Waktu Tertentu

:ir: .'^A:-';ti ;trii ,t*\ :,o'i S; 'b U
.tL :Jv y'1 I t'i'ru,'{.?s'}.Gti,W Ut,#
'".,:\ .;i,i Jti* ^lL*-L,'+.fir:Jvf .) ,'.ta

@L
2864. Dari Jabir: Bahwasanya ia mengendarai untanya yang telah
l<elelahan, maks ia hendak melepaskanya. Ia mengisahknn,
"Selanjutnya aku berjumpa dengan Nabi SAW, lalu beliau
memanggilku dan menepuk unta itu, maka unta pun berjalan, tidak
pernah berjalan seperti itu sebelumnya. Beliau berknta, 'Juqllah
kepadaku.' Aht jawab, 'Tidak"' Kemudian beliau berkata lagi,
'Juallah kepadalat.' Maka aku pun menjualnya, dan aku
mengecualilan penunggangannya hingga sampai di keluargalat."
(Muttafaq 'Alaih)

ok '{t :te ',f

.*i*:ir A|;b *;t
2865. Dalam lafazh Ahmad dan Al Bukhari disebutkan: "dan aht
mensyaratlran penunggangonnya hingga sampai di Madinah."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits di atas

menunjukkan bolehnya menjual kendaraan dengan syarat si penjual

dibolehkan menungganginya, demikian menurut pendapat Jumhur.
Adapun Asy-Syaf i, Abu Hanifah dan yang lainnya mengatakan,

bahwa hal itu tidak boleh, mereka berdalih dengan hadits yang

melarang penjualan disertai syarat seperti itu serta hadits yang

melarang penjualan sistem tsun-ya (dengan pengecualian), sedangkan

hadits yang disebutkan di dalam judul ini dinyatakan sebagai kasus
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tersendiri yang mengandung banyak kemungkinan. Namun pendapat
ini dibantah, karena hadits yang melarang penjualan dengan
persyaratan yang diperdebatkan itu secara mutlak sifatnya lebih umum
daripada hadits yang disebutkan pada judul ini, sehingga yang umum
itu dibatasi dengan yang khusus, sedangkan hadits yang melarang
penjualan sistem tsun-ya (dengan pengecualian) telah dibahas
sebelumnya, bahwa hal itu dibolehkan bila yang dikecualikan itu
diketahui dengan jelas, yaitu dengan redaksi "kecuali bila dapat
dikctahui" [hadits nomor 2801].

Bab: Larangan Menggabungkan Dua Syarat dalam Satu Akad
Jual Beli

(ov./l Yl a;ir
2866. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwasanya Naui sAw iersabda,
*Tidak dihalalkan menyatuknn pinjaman dengan penjualan dan tidak
halal pula menyatukan dua persyarotan dalam satu akod jual beti
serta tidak halal pula mengambil keuntungan dari barang yang belum
dimiliki dan menjual barang yang bukan mililcmu." (HR. Imam yang
lima kecuali lbnu Majah)

U'-; ,'q;;-'),l SG .E.r- ; C €.s tli- I G e.: ,'i';Ly

*"#e-*J*
2867. Hanya saja Ibnu Majah mempunyai riwayat darinya dengan
redaksi: "dan tidak halol pula mengambil keuntungon dari barang
yang belum dimiliki serta tidak halal pula menjual suatu borang yang
bukan mililcrnu. " At-Tirmidzi mengatakan, "Ini hadits hasan shahih.,,
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Tidak dihalalkan menyatukan piniamon dengan peniuolon), Al
Baghawi mengatakan, "Yang dimaksud dengan salaf di sini adalah

pinjaman." Ahmad mengatakan, "Yang dimaksud adalah

meminjamkan suatu pinjaman kemudian menjadikannya sebagai

penjualan yang ditambahkan padanya (yuk i menambah keuntungan).

Ini cara transaksi yang tidak sah, karena ia telah meminjamkannya

dengan tujuan untuk menambah harga." Sebagian salaf mengartikan

salaf di sini dengan makna salam (pemesanan), misalnya dengan

mengatakan, "Aku menjual budakku ini kepadamu seharga seribu

dengan syarat engkau meminjamiku seratus untuk anu dan anu." Atau

menyerahkan sesuatu kepadanya dengan mengatakan, "Jika yang

pesan itu tidak ada padamu, maka itu menjadi penjualanmu."

Sabda beliau (dan tidak holal pula menyatukan dua

persyaratan dalom satu akad jual beli), Al Baghawi mengatakan,

"Yaitu si penjual mengatakan, 'Aku menjual budak ini kepadamu

dengan harga seribu secara kontan atau dua ribu dengan

penangguhan.' Ini bentuk penjualan yang mengandung dua syarat,

masing-masing mempunyai maksud berbeda dengan perbedaan bentuk

transaksinya, dan itu sama saja baik dua syarat maupun banyak

syarat." Penafsiran ini diriwayatkan juga dari Zaid bin Ali dan Abu

Hanifah. Ada juga yang mengatakan, bahwa pengertiannya adalah, si

penjual mengatakan kepada si pembeli, "Aku menjual baju ini dengan

harga sekian, adapun model dan jahitannya adalah sekian." Transaksi

ini tidak sah menurut mayoritas ulama, namun Ahmad mengatakan

sah. Al Hafrzh mengatakan tentang hadits Barirah, "Hadits ini
mengandung pembolehan adanya banyak syarat berdasarkan ucapan

beliau 'walaupun dengan seratus syarat'." Sedangkan Al Qurthubi
mengatakan tentang sabda beliau 'walaupun dengan seratus syorat'

bahwa ini tidak menunjukkan jumlah, akan tetapi yang dimaksudnya

adalah syarat-syarat batil yang tidak disyariatkan walaupun banyak.

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa syarat-syarat yang sejalan dengan

syariat adalah sah.

Sabda beliau (dan tidok holal pula mengambil keuntungan

dari barang yang helum dimiliki), yakni tidak boleh mengambil
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keuntungan dari barang dagangan yang belum dimilikinya, misalnya
seseorang membeli suatu barang lalu menjual kembali kepada orang
lain sebelum diterimanya dari si penjual pertama. Jual beli ini tidak
sah sehingga keuntungannya tidak halal, karena barang tersebut masih
dalam tanggungan si penjual pertama dan tidak berada dalam
tanggungan si pembeli pertama karena ia belum menerimanya.

Bab: Membeli Budak dengan Syarat Memerdekakannya

.G;\r f*'#v,riil i;"; sp oi o;tri efr :a,xc ;
.t.,.tsi ct; ,taa1.i; w?t.',i6,ffi 1' ).;)"i'u,iU?i

(ryi 6'a :dt'f'* l r,l, b*> *i
2868. Dari Aisyah, bahwasanyo ia hendak membeli Barirah untuk
dimerdelraksn, lalu merekn mensyaratkan wala'nya (di tangan
mereka). Kemudian hal itu disampaiknn kepada Rasulullah SAW,
maka beliau pun bersabda, "Belilah dia dan merdekaknntah, karena
wala' itu menjadi hak orang yang memerdekakannya. " (Muttafaq
'Alaih, namun dalam riwayat Al Bukirari tidak terdapatredaksi'dan
merdeknkanlah')

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: An-Nawawi
mengatakan, "Persyaratan dalam jual beli terbagi menjadi beberapa
kategori: Pertama, mencakup pemyataan akad sebagai syarat
penyerahan. Kedua, syarat yang mengandung kemaslahatan seperti
penggadaian. Kedua macam ini disepakati bolehnya. Ketiga,
mensyaratkan kemerdekaan untuk budak yang dibeli. Syarat ini juga
boleh menurut Jumhur berdasarkan hadits pada judul ini. Keempat,
syarat yang melampaui tuntutan akad dan tidak ada maslahatnya bagi
si pembeli, seperti pengecualian pemanfaatan barang yang dibelinya.
Ini s1'arat yang tidak sah.
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Bab: Mensyaratkan Wata' dalam Penjualan Harnba Sahaya atau

syarat yang Tidak Sah, Maka Jual Belinya Tetap Sah Namun

Syaratnya Tidak Berlaku

') -,.tiJlui .:#& ei ,i;; P'*t,Uu ulp'*i,a te:i
)-*-i; la..{rf*.H- &',o,',,#rv ,u6 --"j& 
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"Y 
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2569. Dari Aisyah RA, ia menuturkon, "Barirah datang ke tempatku,

saat itu ia sebagai budak mukatab (budak yang dijanjikan

lrcmerdekaannya oleh tuannya dengan cara menebus dirinya), lalu ia

berlcata, 'Belilah alat lalu merdekakanlah aht.' Afuiawab, 'Baiklah.'

Barirah berkata lagi, 'Tapi merelea tidak akan meniualht kecuali

mensyaratkan wala'ku (di tangan merefta).' Alil jawab, 'Aku tidak

ada kepentingan terhadapmu.' Lalu hal itu didengar oleh Nabi SAW,

atau ada yang menyampailmn hal itu kepada beliau, maka beliau

bertanya, 'Apa apa dengan Barirah?' Maka Aisyah menceritakan opa

yang dikntakannya, lalu beliau bersabda, 'Beliloh dia lalu

merdelrakanlah dia, dan biarkan mereka mensyaratkan sekehendak

mereka., Makn aku pun membelinya lolu memerdekskannya,

sementora para pemililotya mensyaratlcan wala'nya. Mokn Nabi sAW

bersabda, 'wala' itu meniadi hak yang memerdekakan, walaupun

mereka mensyaratl<nn seratus syarat' "'(HR'Al Bukhari)

t.o,
. ol-:r,o,

2870. Muslim juga meriwayatkan yang semakna'

#:
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2871. Riwayat Al Bukhari dalam lafazh lainnya disebutkan:
"Ambillah dia dan syaratkonlah pada mereka tentang wala'nya (di
tanganmu), karena sesungguhnya wala' itu milik orang yang
memerdekakan."

()t:> 'frr t4.Atr'erdt ',\r) .',j*f :,; ,,1;r otp ,Ut ,l*
2872. Dari lbnu (Jmar, bohwasanya Aisyah hendak memb"tr'Oraot

perempuan yang aknn dimerdekaknnnya, lalu pemilik budak itu
berkata, "Kami akan menjualnya kepadamu dengan syarat bahwa
wala'nya pada kami." Lalu hal itu disampaikan oleh Aisyah kepada
Rasulullah SAW, maka beliau pun bersabda, "Hal itu tidak
menghalangimu, karena wala' itu milik orang yang memerdekskan."
(HR. Al Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Daud)

.t^ril';r'dL a:.:;.G ,f ,yj"',f |# U-S,
2873. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Muslim, narnun dalam
riwayatnya disebutkan "dari Aisyah" (bukan dari lbnu Umar),
sehingga dimasukkan dalam musnad Aisyah.

4Ll ;.i; ,W?-rG GF'ri akG o;rri :J$i;-'-i'Gi'jo

#.r ,iui |W i, {;}.d: -;i '#)'t;, o'r<; oi,tt

QLJ it:r> .'&(:r":.,,tStLy ;+
2874. Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Aisyah hendak membeli
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budok perempuan yang akan dimerdekakannya, tapi pemiliknya

menolak kecuali wala'nya menjadi hak mereka. Lolu Aisyah

menyampaikan hal itu kepoda Rasulullah SAI{, maka beliau pun
bersabdo, 'Hal itu tidak menghalangimu, ltarenawala' itu milik orang
yang memerdekakan. "'(HR. Muslim)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Belilah dia) menunjukkan bolehnya menjual budak mukatab bila ia
rela walaupun dirinya sendiri mampu menebusnya.

Sabda beliau (dan biarkan mereko mensyaratkan apo yang

mereka kehendaki) menunjukkan bahwa syarat si penjual terhadap

budak agar wala'nya menjadi haknya adalah tidak sah, karena wala'

itu menjadi haknya orang yang memerdekakannya menurut iima'
kaum muslimin.

Sabda beliau (walaupun mere*a mensyaratkon seratus

syarat), An-Nawawi mengatakan, "Yakni, walaupun mereka

mensyaratkan seratus kali untuk menegaskannya, tapi syarat itu batil
(tidak sah)." Al Hafizh mengatakan, "Walaupun ada kemungkinan
mengindikasikan penegasan (yakni pengulangan), namun konteksnya

menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah bilangan (yakni jumlah).

Dan penyebutan seratus di sini mengindikasikan sangat banyak."

Sabda beliau (don syaratkanlah pada mereka tentang

wala'nya), Asy-Syaf i mengatakan, "Beliau mengizinkan dalam

kasus ini dengan maksud agar mereka menarik syarat mereka lalu

kapok terhadap sikap seperti itu dan yang lainnya pun menjadi kapok.

Ini termasuk kategori didikan.

Sabda beliau (karena sesungguhnyo wala' itu milik orang
yang memerdekakan) menunjukkan penetapan wala' bagi yang

memerdekakan dan menafikan dari yang lainnya.

Bab: Syarat Terbebas dari Penipuan dalam Jual Beli

;l* ,LAr q1u.fi W lt {;),.tr3Tt iLt'#;t f
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2875. Dari lbnu {Jmar, ia 
'menuturkan, 

':Sroronf taki-laki
menyctmpaikan kepada Rasulullah sAW bahwa dirinya sering ditipu
dalam juol beli, maka beliau bersabda, 'Kataksn kepada orang yang
bertransalcsi denganmu, 'Tidak boleh ada penipuan. "' (Muttafaq
'Alaih)

;J ,";li,a ,i.:riL',i.j LE- ok W it J'y, * ,* tL, ci
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2876. Dari Anas, bahwo seorong laki-taki'pada masa Rasulullah sAW
biasa berjual beli, namun akalnya lemah, lalu kcluarganya
mendatangi Nabi SAlt dan berkata, "Wahai Rasulullah, cekallah si
fulan, karena ia biasa berjual beli padahal akalnya lemah." Malm
beliau pun memanggilnya, lalu melarangnya berjual beli. Orang itu
berlrata, "Y[/ahai Rasulullah, alat tidak tahan bila dilarang berjual
beli." Maka beliau bersabda, "Bila engkau tidak mau berhenti
berjual beli, maka katakanlah, 'Ini dan ini, tidak boleh ada
penipuan. "'(HR. Imam yang lim4 dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Hadits ini menunjukkan bahwa hajr6 (pencekalan) berlaku
untuk orang yang bodoh (idiot/bloon), karena itulah, mereka
(keluarganya) meminta kepada beliau untuk mencekalnya, dan beliau
pun mengakui hal itu. Seandainya kondisi itu tidak mereka ketahui,
tentulah mereka tidak akan meminta kepada beliau untuk
mencekalnya, dan tentulah beliau pun akan mengingkarinya.

u Hai, ialah larangan bagi seseorang untuk mengelola hartanya sendiri; karena
masih kecil, gila, akalnya kurang sempurnar boros atau bangkrut.
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2877. Dari lbnu (Jmar, bahwa Murqadz pernoh terbentur kepalanya

pada masa Jahiliyah sehingga lidahnya robek. Apabila berjual beli ia
sering ditipu, mako Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Berjual

belilah engkau dan katakanlah, 'Tidak bolah ada penipuan. Kemudian

engkau mempunyai hak memilih (melanjutlun atou membatalkan jual
beli) selama tiga hari. Selanjutnya lbnu Umar menuturkan, "Lalu aku

mendengarnya berjual beli dan mengatakan, 'Laa khidzaabah. Laa
khidzaabah'. "' lDiriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam Musnadnya,

lalu ia mengatakan,"Diriwayatkan juga oleh Sufuan dari Muhammad
bin Ishaq dari NaJi' dari lbnu Umar ..." lalu dikemukakan riwayat
itu)

dt-5 ) ()-+ J Jrj". $J> JA :Jt, dL- -'r ,-*- J J^>4 je
,,r'

^: * L'- \ ru-.i |it),U:#J y?r'€ili UAi i >'-,
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-* t?u..t4lit*k'eui i,{y ) F ,:,.;-t:.'di

ibr> .q?ti j r;iilu '.-A-'o{r':;;t'*att ,JO

' Maksudnya adalah laa khilaabah (Tidak boleh ada penipuan). Ungkapan ini
karena faktor lidahnya, namun ungkapan itu difahami oleh lawan bicaranya.
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2878. Dari Muhammad btn Yahyo brnhabban, io'*"rgo*kon, "Ict
adalah lmkekku, yaitu Munqidz bin (Jmar, dulu ia pernah terbentur
kepalanya sehingga lidahnya robek, namun demikian ia tidak
meninggalkan jual beli, hanya saja seringknri ia ditipu, kemudian ia
datang kepada Nabi sAW menceritakon hat itu, maka beliau
bersabda, 'Apabila engkau berjuol beli, maka katakonlah, ,Tidak

boleh ada penipuan.' Kemudian pada setiap barang yang engkau beli,
engkau mempunyai hak memilih (melanjutkan atau membatalkan jual
beli) selama tiga hari. Jika engkau rela maka ambillah, dan jika tidak
rela makn kembalikonlah kepada pemililorya."' (HR. Al Bukhari di
dalam kitab Tartkhnya, Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: sabda beliau
(tidak boleh ada penipuan), ulama mengatakan, ..Nabi SAW
mendiktekan ucapan ini untuk jual beli agar lawan transaksinya
mengetahui bahwa orang tersebut bukanlah orang yang cukup berakal
mengenai berang dagangan dan harga-harga, sehingga lawan
transaksinya itu bisa memberikan pandangan seperti untuk dirinya
sendiri. Maksud dari redaksi ini adalah, bila ternyata ada unsur
penipuan, maka ia berhak mengambil kembali pembarayan dan
mengembalikan barang." ulama berbeda pendapat mengenai syarat
ini, apakah dikhususkan untuk orang tersebut (atau yang serupanya)
atau ini berlaku umum sebagai salah satu syarat dalam jual beli.
Menurut Ahmad, Malik dalam salah satu riwayat darinya, Al Manshur
Billah dan Imam Yahya, bahwa syarat ini berlaku bagi setiap orang
yang menyebutkan syarat ini dan menetapkan hak untuk
mengembalikan karena adanya penipuan (kecurangan) bagi yang tidak
mengetahui harga barang. Sebagian mereka menyatakan, bahwa
penipuan itu cukup banyak, yaitu mencapai sepertiganya. Mereka juga
mengatakan, "Semua bentuk penipuan yang karenanya Nabi SAW
menetapkan hak pilih bagi laki-laki tersebut." Pendapat ini dibantah,
bahwa Nabi SAW memberikan hak tersebut kepada laki-raki itu
adalah karena kelemahan akalnya, sehingga tidak berlaku kecuali bagi
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orang yang sepertinya dalam mensyaratkan ucapan tersebut. Karena

itulah, diriwayatkan bahwa apabila orang tersebut tertipu, maka ada

salah seorang sahabat Nabi SAW yang memberikan kesaksian bahwa

Nabi SAW telah memberinya hak memilikih selama tiga hari. Dengan

demikian jelaslah bahwa riwayat ini tidak dapat dijadikan dalih

penetapan hak pilih bagi setiap orang yang diperlakukan tidak adil bila

ia tergolong orang yang berakal normal, dan juga tidak berlaku bagi

orang yang diperlakukan tidak adil yang tergolong akalnya lemah

namun tidak mengucapkan perkataan tersebut. Demikian pendapat

Jumhur, dan inilah pendapat yang benar.

Al Muwaffaq mengatakan di dalarrt Al Muqni': Ketiga,

mustarsal (orang tidak mengerti harga barang dan tidak pandai berjual

beli) mempunyai hak pilih. Disebutkan di dalam Syarfo Al Kabir:

Yaitu bila selisihnya cukup banyak sehingga diluar batas kewajaran,

maka dalam hal ini berlaku hak memilih untuk membatalkan transaksi

atau melanjutkan. Demikian pendapat Malik dan lbnu Abi Musa' Ada
juga yang berpendapat, bahwa transaksi itu sah dan tidak boleh

dibatalkan, demikian pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syaf i, karena

kurangnya harga barang sementara barang itu bagus (tidak cacat) tidak

menghalangi sahnya transaksi. Menurut kami, bila selisih itu

dikarenakan ketidaktahuannya mengenai barang, maka ia berhak

memilih, seperti halnya pencegatan rombongan pedagang yang

ditawar dengan harga yang sangat murah karena ketidaktahuan

mereka mengenai harga pasar yang berlaku saat itu. Adapun orang

yang mengerti harga barang, lalu ditawar dengan harga yang sangat

murah, maka ia tidak termasuk kategori "tidak mengerti harga",

karena sebenarnya ia mengerti. Sama juga halnya dengan orang yang

mengerti cacat barang yang dibelinya, tapi ia membeli dengan harga

tinggi. Begitu juga orang yang tergesa-gesa sehingga ia tidak

mengetahui kondisi barang atau harga barang, yang mana seandainya

ia tidak tergesa-gesa maka ia akan mengetahui kondisi barang atau

harga barang. Orang-orang yang seperti itu, tidak mempunyai hak

pilih, karena hal tersebut terjadi diakibatkan kecerobohannya sendiri.

Mustarsal adalah orang yang tidak mengetahui harga barang dan tidak
pandai berjual beli. Ahmad mengatakafl, "Mustarsal adalah orang
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yang tidak pandai mengenali barang." Dalam redaksi lainnya

disebutkan, "Tidak dapat mengenali barang." Abu Bakar

membatasinya di dalam At-Tanbih dan Ibnu Abi Musa j.rga

membatasinya di dalam Al lrsyad, bahwa itu adalah bila mencapai

sepertiga. Ini juga merupakan pendapatnya Malik yang berdalih

dengan sabda Nabi SAW,'don sepertiga itu banyak ' Ada juga yang

berpendapat seperenam. Namun yang lebih utama adalah

membatasinya dengan kadar di mana orang-orang secara umum

menilai tidak terperdayai, karena batasan yang tidak ditetapkan oleh

syariat dikembalikan kepada kebiasaan.

Bab: Penetapan Khiyar Majlis (Hak Memilih dalam Jual Beli
Selama Masih di Tempat Transaksi)

'r'r ,t-sfi- 16 -,@rr ordr :J$ W olrli ,(r ; ;3 *,4

t-:i{ J{.r ,t-41 '€4 !r'i 6.s s:t|t$ s:rt *+ i,Ss

@Lirt).e{t k;'i:(s,
2879. Dari Hakim bin Hizom, bohrororyo NoLi S,qW brrrobdo, "Dua

orang yang melalatkan juat beli berhak untuk khiyor (memilih untuk

melangsungkan atau membatalknn) selama mereka belum berpisah."
Atau beliau mengatakan, "sehingga keduanya berpisah. Jiko
keduonya berlaku jujur dan terbuka, makn jual beli keduanya akan

diberkahi, sedangknn jika keduanya tertutup dan berdusta, maka

keberkahan jual beli keduanya akan hilang. " (Muttafaq 'Alaih)

'1f a-sfi l G :?r,)6rd' ,ju ffi'"o,,sr oi

3-$ .)?t'& i'k"'1f :Jv clri,?t :+
vM,; it*

. t t, I r,o t,
I I t^-a.t>l ,lJ,- vJ-

ral,JL\-
2880. Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Dua
orqng yang melakuknn juat beli berhak untuk khiyar (memilih untuk
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melangsungkan atau membatalkon) selama mereka belum berpisah'

Atau salah seorang dari keduanya mengatakrn kepada yang satunya

lagi, ,silakan menentukan pilihan. "' Atau beliau mengatakan, "Atau

bita itu jual beti dengan hak khiyar (boleh memilih untuk

me\angsungkan atau membatalkan). " (Muttafaq 'Alaih)

rlrt', v";i-J u ,GJr, uA .>$K "r>*!r AV 6t ,a7',;':

-b 
t-r:-tb ;*ii tjl;i'-3'uY,?!i tALi';#-')i,11,;

t-$L LL !7-{:6(:'oi'ri: t3?';.t{1 ,$t;i'rA ,::))t

1lqlbb$ .dt;'t't's,Qr
2881. Dalam lafazh lain disebutkan: "Jika dua orang melalatkaniual

beli, mokn masing-masing berhak khiyar (memilih) selama keduanya

belum berpisah dan masih bersama-samo, atau mosing-masing

memberiknn hak memilih kepada yang lainnya. Jika salah seoronS

telah menetapknn lalu pilihan itu disepakati, maka terjadilah

transalai. Jika keduonya berpisoh setelah terjadi transol<si, yang

mana mosing-masing dari keduanya tidak membatollmn jual beli itu,

maka transal<si itu telah teriadi. " (Muttafaq 'Alaih)

",;b .rr-4)tg rl C:,,t- & t;i:;.!; ) ,$;k ,P'€i
$"

2882. Dalam lafazh lain disebutkan: "Masing-masing yang berjual

beli, tidak terjadi jual beli di antara keduanya sehingga keduanya

berpisah, kecuoli iual beti dengan pemberian hak memilih (untuk

mempertimbangkan jadi atau tidalcnya jual beli). " (Muttafaq 'Alaih)

ulri I 6 Ta * :?t V :'3 Y :a t :!'q:
(uli1 .)qtcr il
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2883. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Dua orang yang melakukon
jual beli, masing-masing mempunyai hak memilih terhadap mitronya
selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan pemberian
hak memilih (untuk mempertimbangkan jadi atau tidal*tya jual beli)."
(HR. Al Bukhari dan Muslim)

<;e?\ 'e'ri'^3;i?v'iU
2884. Dalam lafazhlainnya disebutkan: "Jika dua orang melakukan

jual beli suotu barang, maka masing-masing mempunyai hak memilih
dalam jual belinya selama keduanya belum berpisah. Atau jual beli
mereka itu merupakan jual beli dengan hak memilih. Jika jual beli
mereka telah melewati masa memilih, berarti telah terjadi jual beli."
Nafi' mengatakan, "Adalah lbnu Umar Rahimahullah, apabila ia
membeli dari seseorang dan ia tidak ingin menunggu lebih loma,
maka ia beranjak sebentar, kemudian kembali lagi. " (HR. Al Bukhari
dan Muslim)

6 'nr, 
t- 

{ I . c / o 'f o , oz I c c / o .

uJl 0l roJ.+ ;e Ul f 9"'"; J t* *
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2885. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakelcnya,

bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Penjual don pembeli mempunyai
hak memilih sehingga keduanya berpisah, kecuali bila menyertakan
syarat hok memilih lebih lamo, dan tidak boleh baginya untuk
memisahkan diri darinya karens khawatir tidak jadi. " (HR. Imam
yang lima kecuali Ibnu Majah)

l_-_i \'.U

7#'i$,
Jrta-';ti xl

:Ju ffi
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2886Dirwiya,kan,Yti.:i*tr*i:';,f;:l'',',^1
disebutkan: "sehingga keduanya berpisah dari tempat merekn

(bertraksaksi). "
Dari Ibnu Umar RA, ia menuturkan, "Aku menjual harta yang

ada di lembatr kepada Amirul Mukminin, Utsman, dengan harta

miliknya yang ada di I(haibar. Setelah kami melangsungkan transaksi,

aku segera pulang sehingga aku keluar dari rumahnya karena aku

khawatir ia membatalkan jual beli itu, karena menurut sunnah bahwa

dua orang yang berjual beli tetap dalam masa memilih selama

keduanya belum berpisah." (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

Atsar ini menunjukkan, bahwa melihat barang tidak

disyaratkan dalam akad, tapi cukup dengan penjelasan atau cukup

dengan penglihatan sebelumnYa.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Dua orang yang melakukan iual beli berhak untuk khiyar (memilih

untak melangsungkan atau membatalkan)), yaitu hak memilih

antara dua hal, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkan, dan

yang dimaksud di sini adalah khiyar mailiss '

sabda beliau (selama mereka belum berpisah). Ada

perbedaan pendapat mengenai penafsiran kata "berpisah" di sini,

apakah itu berpisah secara fisik atau perkataan. Ibnu Umar

, Khiyo, majlis adalah si penjual dan si pembeli mempunyai hak memilih untuk

menerurka, jual beli atau tidak selama keduanya belum berpisah dari tempat

transaksi. Jenis khiyar lainnya adalah khiyar syqrat, yaitu ditetapkannya suatu

syarat sewaktu arao oteh keduanya atau salah satunya. Misalnya si penjual

mengatakan, 
.'Saya menjual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar

aalair tiga hari;; Khtyir 'qibi adalah si pembeli boleh mengembalikan barang

yang di'elinya apabiia terdapat cacat pada barang tersebut yang menguangi

Lr*iliturrya atau nilainya, yang mana biasanya barang seperti itu kondisinya

baik, dan sewaktu atua iacit itu sudah ada namun si pembeli tidak

mengetahuinya, atau terjadi setelah akad namun sebelum diterima oleh si

pembeli.
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mengartikannya berpisah secara fisik, demikian juga yang
dikemukakan oleh Abu Barzah Al Aslami. Penulis Al Fatfu
mengatakan, "Tidak ada sahabat lain yang berbeda pendapat dengan
mereka berdua." Di antara dalil yang menunjukkan bahwa yang
dimaksud itu adalah berpisah secara fisik adalah sabda beliau, "selama
keduanya belum berpisah dan masih bersamo-sama" lhadits nomor
28811. Kemudian perbedaan pendapat terjadi pada batas berpisahnya,
apakah ada batas tertentu atau tidak? Pendapat yang masyhur dan kuat
dari para ulama adalah bahwa hal itu sesuai dengan tradisi yang
berlaku.

Sabda beliau (Jika keduanya berlaku jujur dan terbuka),
yakni si penjual berkata jujur terhadap pilihan si pembeli dengan
menjelaskan cacat barangnya bila ada cacatnya, dan si pembeli pun
jujur dalam penetapan harganya dan menjelaskan cacat pada harga
bila memang ada cacat pada harganya.

Sabda beliau (Atau solah seorang dori keduanya mengatakan
kepada yang satunya lagi, 'Silakan menentukan pilihan."' Atau
beliau mengatakan, "Atou bila itu jual beli dengan hak khiyar
(boleh memilih untuk melangsungkan atau membatalkan).') Para
ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran sabda beliau (bila itu
jual beli dengan hak khiyar), Jumhur berpendapat, bahwa itu adalah
pengecualian hak memilih hingga berpisah, jadi maksudnya bahwa
jika keduanya (penjual dan pembeli) memilih untuk melangsungkan
jual beli sebelum berpisah, maka transaksi itu sudah selesai dan tidak
berlaku lagi pembatasan "sebelum berpisah". Jadi pengertiannya
adalah "kecuali jual beli yang berlaku padanya hak memilih". Ada
juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah pengecualian
habisnya masa menentukan pilihan dengan berpisah, jadi yang
dimaksud dengan sabda beliau (atau masing-masing memberikan
hak memilih kepada yang lainnya) yakni syarat untuk menentukan
pilihan selama masa tertentu sehingga tidak habis masanya dengan
berpisah, tapi tetap berlaku hingga masa yang disepakati itu. Ada juga
yang berpendapat, bahwa yang dimaksud itu adalah bahwa keduanya
tetap dalam masa untuk mentukan pilihan selama keduanya belum
berpisah kecuali bila mereka telah menetapkan pilihan walaupun
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belum berpisah. Bisa juga berarti bahwa keduanya masih tetap dalam

masa menentukan pilihan kecuali disyaratkan masa tersebut walaupun

telah berpisah dari tempat transaksi. Disebutkan di dalam Al Fath:

Demikian hasil penggabungan semua penakwilan yang ada'

ucapan Ibnu umar (setelah kami melangsungkan transaksi,

aku segero pulang), ada yang mengatakan, bahwa mungkin Ibnu

Umar belum mengetahui hadits Amr bin Syu'aib tersebut, atau

mungkin juga sudah mengetahuinya namun ia memahaminya bahwa

hal itu tidak menunjukkan haram.

t
j

i
{

L
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BAB.BAB RIBAg

Bab: Ancaman Riba
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2887. Dori Ibnu Mos'ud M, bahwasanya Nabi SAW *rtotorot

pemokan riba, orang yang memberi kepada yang mengambilnya, dua
orang sal<sinya dan pencatatnya. (HR. Imam yang lima dan
dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

,G.6

e Riul adalah penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Riba terbagi dua
bagian yainr ribafodhl dannba nasiah.
P.lba fadhl adalah menjual suatu jenis barang yang di dalamnya dimungkinkan
terjadinya riba dengan barang sejenis dengan jumrah lebih banyak. Misalnya:
menjual satu kwintal gandum dengan satu seperempat kwintal gandum, atau satu
sha' kurma dengan safu setengah sha'kurma, atau safu ons perak dengan satu
ons perak plus satu dirham (uang perak).
R.iba nasiah terbagi dua bagian: riba jahiliyah, yaitu riba yang keharamannya
telah ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, ,,Hai ,rirg_orrng yong
berimqn, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda." (Alalrnranj
130). Hakikat riba nasiah, bahwa seseorang memiliki hutang kepada orang lain
hingga batas waktu tertentu, lalu ketika jatuh tempo orang itu berkata kepadanya,
"Apakah engkau akan membayarnya atau aku akan menambahi hutangmu.,' Jika
ia tidak mampu membayamya, maka hutangnya ditambah dan ditangguhkan
hingga batas waktu yang lainnya. Sehingga jumlah hutangnya akan terus
bertambah dan berlipat ganda seiring dengan penambahan batas waktu
pembayarannya. Juga termasuk riba jahitiyah, bahwa seseorang menghutangkan
10 dinar kepada orang lain hingga batas waktu tertentu, baik sebentar ataupun
lama, dengan syarat ia harus mengembalikannya l5 dinar.
Riba nasiah adalah jual beli sesuatu yang di dalamnya dimungkinkan terjadinya
riba, misalnya menjual emas, perak, beras, gandum atau kurma dengan-barang
lain yang di dalamnya mengandung riba nasiah. Misalnya seseorang menjual
saru kwintal kurma dengan satu kwintal gandum hingga batas waktu tertentu,
atau seseorang menjual l0 dinar (uang emas) dengan 120 dirham (uang perak)
hingga batas waktu tertentu.

ilukhtasher IYetluI Authar - 7l



.6SJr {; # r3.i oU ,J" o';i,
2888. Hanya saja redaksi t*f diriwayatkan en-Nuru'i sebagai

berikut: "pemakan ribct, orqng yang memberi kepada yang
mengambilnya dan pencatatnya, bila mereka mengetahui hal itu.

Mereka semuq dilaknat melalui lison Muhammad SAW pada hari
kiamal"

'$'s, '# ir J';'ri6,i6.(sv:.jr J:*"^iE J.olr b *
l.o / 1,,

1-r^;r ot))) .4)';Nj'* 7 
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2889. Dari Abdullah bin Hanzhalah,'yang mayatnya dimandikan oleh
Malaikat, berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Satu dirham dari
hasil riba yang dimakan oleh seseorang dan ia mengetahuinya,
(dosanya) lebih berat daripada doso tiga puluh enom kali berbuat
zina."'(HR. Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(dan pencatatnya) menunjukkan haramnya mencatat riba bila
mengetahuinya, demikian juga saksi.

Sabda beliau ((dosanya) lebih berat daripada dosa tiga puluh
enam kali berbuat zina) menunjukkan bahwa maksiat riba termasuk
kemaksiatan yang berdosa besar.

Bab: Harta yang Berkaitan dengan Riba

arlt t-# \t

2890. Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah
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'Janganlah kalian menjual emas dengan emas [termasuk di dalomnya
uang emasJ kecuoli sejenis, dan janganlah kalian melebihkan
sebagiannyo otas sebogian lainnya. Janganlah kalian menjual perok
dengan perak [termasuk di dalamnya mata uang perakJ, kecuali
sejenis, dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas sebagian
lainnya. Jonganlah kalian menjual dari keduanya yang tidak ada di
tempat dengan yang ada di tempat. " (Muttafaq 'Alaih)

i-it r,lj-.'jrr,-Htr'gt,,.=-riu, SiJi,?'€,
,i;t;'J .yr,:i- 1brt #l *L ,"J;rrr,eL ,*r,
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2891. Dalam lafazh lain disebutkan'. "(Jual beli) emas dengan emos,
perak dengan perak, terigu dengan terigu, gandum dengan gandum,
kurma dengan kurma dan garam dengan goram, harus sejenis don
kontan. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, berarti
telah melakukan riba. Orang yong mengambil dan yang menerima
statusnya soma. " (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

l,c lz l, c / 1...
(fb1 J^>l oll-;) .et:;i )? 4-",.

2892. Dalam lafazh lain disebutkan: "Janganlah kalian menjual emas

dengan emas dan jangan pula perak dengan perak, kecuali setara,
sejenis dan kontan serta sama banyaknya. " (HR.Ahmad dan Muslim)

t34 \ :bi)/,
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Hurairah M, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
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"(Jual beli) emas dengan emas harus setara dan seienis. Demikian
juga perak dengan perak harus setoro dan sejenis. " (HR. Ahmad,

Muslim dan An-Nasa'i)

2894. Dari Abu Hurairah juga, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"(Juol beli) lrurma dengan kurma, tepung dengan tepung, gandum

dengan gandum dan garam dengan goram harus sama banyaknya dan

kontan. Barangsiapa menambah atau meminta tambahon, berarti ia
telah melakukan ribo, kecuali bila berbeda jenisnya. " (HR. Muslim)

6'is \\:-fuI +il' t# \ :'Jtt & dt f * i il6'*
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2895. Dari Fadhaloh bin Ubaid, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Janganlah kalian meniual emas dengan emos kecuoli soma

banyalvtya." (HR.Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)
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2896. Dari Abu Balvah, ia mengatakan, 'i*ob, SAW *rlorong
menjual perak dengan perak dan emas dengan emas kecuoli sama

jumlahnya. Dan beliau memerintahkan komi ogar membeli perak

dengan emas terserah kami dan membeli emas dengan perak iuga
terserah kami." (HR. Al Bukhari dan Muslim)
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2897. Dari Umar bin Khaththab M, ia berkota, "Rasulullah SAW
bersabda, '(Jual beli) emos dengan perak adalah riba kecuali
dilakukan secoro kontan. (Jual beli) terigu dengan terigu adalah riba
kecuali dilakukan secara kontan. (Jual beli) gandum dengan gandum

adalah riba kecuali dilakukan secara kontan. (Jual beli) kurma
dengan kurma adalah ruba kecuali dilakukan secaro kontan."
(Muttafaq 'Alaih)
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2898. Dari Ubadah bin Ash-Shamit, dari Nabi SAW, beliau bersobda,
"(Jual beli) emas dengan emos, perak dengan perak, terigu dengan

terigu, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam
dengan garam harus sejenis, setara dan kontan. Bila berbeda
jenisnya, maka juallah sesuka kalian bila dilakukan secara kontan."
(HR. Ahmad dan Muslim)
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2899. Dalam riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud disebutkan
seperti itu, yang di akhir redaksinya disebutkan: "Dan beliau
memerintahkan kami agar menjual terigu dengan ganum dan gandum
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dengan terigu yang dilakukan secara kontan, sesuka kami. "

Ini mengandung penyataan bahwa sya'ir (biji gandum) dan

burr (gandum halus/terigu) adalah dua jenis.

mendengar Nabi SAW bersabda, '(Jual beli) makanan dengan

makanan yang setara.' Saat itu makanan kami adalah gandum. " (HR.

Ahmad dan Muslim)

.jrLrl
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2901. Dari Al Hasan, dari Ubadah dan Anas bin Malik, bahwasanya

Nabi SAW bersabda, "Barang yang ditimbang harus sqma bila dari
jenis yang sama, dan barang yang ditakar juga seperti itu. Tapi bila
berbeda jenis, mako tidak apa-apa (berbeda timbangan atau

takarannya). " (HR. Ad-Daraquthni)
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2902. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah M, balnvasanya Rasulullah
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SAW mempekerjakan seorang laki-laki untuk menangani (hasil panen)

di Khaibar, lalu ia pun datang kepada mereka dengan membawa

kurma berkwalitas baik, maka beliau bertanya, "Apaknh semuo

kurma Khaibar seperti ini?" Ia menjawab, "Sesungguhnya kami
menukar satu sha' ini dengan dua sha', dan dua sha' dengan tiga
sha'." Maka beliau bersabda, "Janganlah engkau melakukan itu.

Juallah lebih dulu semuanya dengan dirham, lalu dengan dirham itu
belilah yong berkuolitas baik." Beliau juga mengatakan tentang

barang yang ditimbang seperti i/a. (HR. Al Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'alo mengatakan: sabda beliau
(emas dengon emas) termasuk di dalamnya semua jenis emas, baik itu
yang telah diolah maupun belum, yang kwalitas baik maupun buruk,
yang bagus maupun yang retak, bentuk perhiasan atau emas mentah
(biji emas), yang murni maupun campuran. An-Narvawi dan lainnya
telah menukil terjadinya ijma 'mengenai hal ini.

Sabda beliau (dan janganlah kalian melebihkan), yakni
menambahkan, biasanya digunakan untuk kekurangan. Sedang yang

dimaksud di sini adalah melebihkan.

Sabda beliau (Barangsiapa menambah atau meminta
tambahan, berarti telah melakukan riba. Orang yang mengambil
dun yang menerimo statusnya sama), ini merupakan pernyataan

haramnya fiba fadhl, demikian pendapat Jumhur. Diriwayatkan dari
Ibnu Umar tentang bolehnya riba fadhl kemudian ia menarik
pendapatnya itu, demikian juga Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga dari

Usamah bin Zaid seperti pendapat keduanya. Mereka semua berdalih
dengan hadits Usamah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim, "Sesungguhnya riba itu knrena penangguhare". Disebutkan di
dalam Al Fatfo: Ulama berbeda pendapat dalam memadukan hadits ini
dengan hadits Abu Sa'id. Ada yang berpendapat bahwa hadits

Usamah hukumnya dihapus. Ada juga yang berpendapat bahwa
pengertian sabda beliau *Tidak ada riba" maksudnya adalah riba yang

berat.

Sabda beliau (illa waznan bi waznin, mitslan bi mitslin,
silwafl'an bi sawaa'in lkecuali setara, sejenis dan kontan serta sama
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banyoknya)) semuanya mengandung pengertian yang sama yang

mengindikasikan penegasan dan penekanan'

Sabda beliau (Kecuali bila ienisnya berbeda), maksudnya,

bahwa keduanya berlainan jenis sehinggayangdipertukarkan itu tidak

termasuk jenis penukarnya, maka pengertian sabda beliau (Bila

berbeda jenisnya, maka juallah sesuka kalian bila dilakukan secara

kontan), bila dilakukan secara kontan dalam jual beli antar barang

riba, terutama dalam menjual dirham dengan emas atau sebaliknya,

hal ini telah disepakati pensyaratan kontannya. Al Maghribi

mengatakan di dalam Syarfu Bulugh Al Maram, "Ulama telah

sependapat tentang bolehnya menjual barang riba dengan barang riba

yang berbeda fungsinya walaupun dilakukan dengan perbedaan

jumlah atau waktu, seperti menjual emas dengan tepung, menjual

perak dengan gandum, dan barang lainnya yang ditimbang."

Pensyarah mengatakan: Bila barang yang dipertukarkan itu sama

fungsinya, seperti menjual emas dengan perak atau sebalik yu, maka

sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa dalam hal ini

disyaratkan harus dilakukan secara tunai, dan ini sudah merupakan

ijma'. Tapi untuk jenis barang riba lainnya, seperti menjual terigu

dengan gandum atau kurma atau sebaliknya, maka berdasarkan

konteks hadits, maka hal ini tidak boleh. Demikian menurut pendapat

Jumhur. Landasan sabda beliau "kecuali dilakukan secara tunai"

mengindikasikan disyaratkannya serah terima secara tunai dalam akad

transaksi dan tidak boleh terjadi penangguhan akad serah terima bila

sama-sama dalam satu tempat transaksi. Asy-Syaf i, Abu Hanifah dan

Jumhur berpendapat, bahwa yang dimaksud adalah serah terima di

tempat transaksi secara tunai walaupun lafazh serah terimanya tidak

secara langsung.

Sabda beliau Quallah semuanya), disebutkan di dalam Al
Fatfu: yaitu kurma yang tercampur dengan jenis lainnya. Pensyarah

mengatakan: Hadits ini menunjukkan tidak bolehnya menjual kurma

yang berkwalitas rendah dengan kurma yang berkwalitas baik dengan

disertai tambahan, dan hal ini sudah merupakan ijma'ulama, tidak ada

perbedaan pendapat di dalamnya.

Ucapan perawi (Beliau juga mengatakan tentang barang
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yang ditimbang seperti itu), yakni sama seperti barang-barang yang

ditakar, yaitu tidak boleh menjual suatu barang dengan barang sejenis

disertai tambahan walaupun keduanya ada pebedaan kwalitas, akan

tetapi terlebih dahulu dijual dengan dirham (uang), lalu uang itu
dibelikan jenis yang lainnya yang kwalitasnya berbeda dengan

kwalitas barang yang dijual.
Penulis Rahimahullah mengatakan: Ini merupakan hujjah

tentang kemungkinan terjadinya riba pada semua barang yang

ditimbang, karena ucapan perawi "fiI miizaan", yakrri maksudnya
adalah pada barang yang ditimbang.

Bab: Tidak Mengetahui Kesetaraan, Sama dengan Tidak
Mengetahui Kelebihan

6k 'S r) 3t q:}bt g * # I' J';', 4 :Jv tG ;rv- \- - - / '

<lG.frtt # it t r> . Ft'd ;;A' 1;<rr,
2903. Dari Jabir, ia menuturkan, "Rasulullah SAW melarang jual beli
tumpukan kurma yang tidak diketahui toknrannya dengan kurma yang
ditakar. " (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

Pengertiannya mengindikasikan, bahwa bila menjualnya

dengan selain jenis kurma, maka hukumnya boleh.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini
menunjukkan tidak bolehnya menjual suatu jenis barang dengan

barang sejenis yang mana salah satunya tidak diketahui kadarnya,

karena mengetahui kesetaraan dengan kesamaan jenis merupakan

syarat, yang mana tidak sah jual beli tanpa adanya hal ini. Dan tidak
diragukan lagi, bahwa tidak mengetahui kedua barang yang

dipertukarkan atau salah salah satunya, diperkirakan ada tambahan

atau kekurffig?n, sedangkan segala sesuatu yang diprediksi haram

harus dihindari, dan menghindari prediksi ini adalah dengan

menimbang atau menakar barang yang dipertukarkan.
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Bab: Menjual Emas Beserta Bahan Lainnya dengan Emas

V a:rri-''fr'r,,,u;a;ls # ?'i C7' 'iu * i tU *
t'-3 i .LL": F'it i il e, -L';lti% ")';j'+i'J!, A.t;r, V'u'r;> W & Lc v, iul,# "'d. u)

1),^L2j 
t 
s -x,')rj'>)f>

2904. Dari Fadhalah bin Ubaid, ia menuturkan, "Aktt membetf kalung
pada hari penaklukan Khaibar dengan harga dua belas dinar, di
dalam kalung tersebut terdapat emas dan batu permata, lalu aku

memisahkannya, dan aku dapati lebih banyak dari dua belas dinar,

lalu hal itu aku sampaikan kepada Nabi SAW, mako beliau pun
bersabda, 'Tidak boleh dijual sehingga dipisahkan' (HR. Muslim,
Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

rrc ,) zqJ*;
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2905. Dalam lafazh lain disebutkan: Dituniuklcan kepado Nabi SAW

sebuah kalung yang di dalamnya terdapat emas dan batu permata,

kalung itu dibeli oleh seseorang dengan harga sembilan atau tuiuh

dinar. Lalu Nabi SAW bersabda, "Tidak, kecuali engknu telah

memisah-misahkannyo." Orong itu berkata, "Aku hanya

menginginkan batu permata." Nabi SAW bersabda, "Tidak, kecuali

engkau telah memisahkan keduanya." Lolu barang itu dikembalikan

sehingga kedua jenisnya dipisahftan. (HR. Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits
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sebagai dalil tidak bolehnya menjual emas atau lainnya dengan emas
kecuali yang bukan emas itu dipisahkan sehingga diketahui kadar
emas dari yang bukan emas. Demikian juga perak yang menyatu
dengan jenis lainnya bila dijual dengan perak, dan demikian juga
semua jenis barang riba karena kesamaan alasannya, yaitu haramnya
menjual barang sejenis yang disertai kelebihan.

Bab: Standar Takaran dan Timbangan

Jq*ri ,'Ju ffi "'41
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2906. Dari lbnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Takaran adaloh takaran penduduk Madinah, sedangkan timbangan
adalah timbangan penduduk Makkah." (HR. Abu Daud dan An-
Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ini
menunjukkan, bahwa bila terjadi perbedaan takaran, maka merujuk
kepada takaran Madinah, dan bila terjadi perbedaan timbangan maka
merujuk kepada timbangan Makkah. Mengenai kadar timbangan
Makkah, Ibnu Hazm mengatakan, "Aku datang untuk mencari setiap
orang yang aku percaya bisa membedakan, lalu aku dapati masing-
masing mengatakan, 'Sesungguhnya dinar emas di Makkah
timbangannya delapan puluh dua koma tiga habbah (grain) dengan
timbangan gandum, sedangkan dirham tujuh persepuluh (0,7)
mitsqal.' Maka timbangan dirham adalah lima puluh tujuh koma enam
habbah (grain). Maka satu rithl sama dengan seratus dua puluh
delapan dirham menurut dirham tersebut." Sedangkan takaran
Madinah, telah dikemukakan rinciannya dalam pembahsan tentang
zakat fithrah..
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Bab: Larang Menjual Setiap Biji atau Buah yang Belum Matang
dengan Yang Sudah Kering/lVlatang dan Dapat Ditimbang
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29A7. Dari lbnu Umar RA, ia mengatakan, "Rasulullah SAW

melarang muzabanah, yaitu seseorang menjual buah yang masih di
pohon, bila itu buoh kurma maka dijual dengan kurma yang
ditimbang, bila itu buah anggur maka dijual dengan kismis (anggur
kering) yang ditimbang, dan bila itu tanaman (gandum) maka dijual
dengan makanan ftiji gandum) yang ditimbang. Beliau melarang
semua itu." (Muttafaq 'Alaih)

Y'F', f 'F *': t:) ::'€, F)
2908. Dalam riwayat Muslim yang lainnya disebutkan: "dan setiap

buah yang diterka."

.3t.t+t * JJ.e dt'+:J$,/q'eri i iL *
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2g[g. Dari Sa'd bin Abu Waqqorh,' ,o menuturkan, "Aku *rndrngo,
Nabi SAW ditanya tentong membeli larma kering dengan latrma

basah, maka beliau berlrata kepada orang-orang di sekitarnya,
'Apakah latrma basah akan berkurong (timbangannya) bila telah

kering?' Merekn menjawab, 'Ya.' Maka beliau melarang hal itu."
(HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(bila itu buah anggur maka dijual dengan kismis (anggur kering)
yang ditimbang), disebutkan di dalam Al Fatfo: Inilah asal

muzabanahlo, kemudian Jumhur memasukkan ke dalam kategori ini
semua bentuk penjualan barang yang tidak diketahui dengan yang

tidak diketahui atau yang diketahui, yaitu barang-barang yang

memungkinkan terjadinya riba.

Ucapan perawi (Aku mendengar Nabi SAW tlitanya tentang
membeli kurma kering dengan kurma basah, maka beliau berkata
kepada orang-orang di sekitornya, 'Apakah kurmo basah akan
berkurang (timbangannya) bila telah kering?' Merekt menjawab,

'Yo.' Maka beliau melarang hal itu), dapat disimpulkan dari hadits
ini tentang tidak bolehnya menjual buah kurma yang masih basah

dengan buah kurma yang basah, karena berkurangnya masing-masing
barang yang dipertukarkan itu tidak dapat diketahui, apakah seimbang

atau tidak. Ibnu Al Mundzir mengatakan, 'olJlama telah sepakat

bolehnya cara ini kecuali Asy-Syaf i."

Rukhshah Dalam Jual Beli 'Araya
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2gll. Dari Rafi' bin Khudaij dan Saht bin Abu Hatsmah, bahwasanya

Nabi SAIY melarang muzabanah, yoitu menjual buah (yang masih di
pohon) dengan kurma (yong telah kering), kecuali para pelaku
'orcya, beliau telah mengizinlran mereka. (HR. Ahmad dan Al
Bukhari)

f' Asal pengertian Muzabanah adalah menjual buah anggur yang masih ada di
pohon dengan buah anggur yang ditimbang.

.O
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2911,. Juga At-Tirmidzi dengan tambahan: "dan melarang meniual
buah anggur (yang masih di pohon) dengan kismis (anggur kering),

serta setiap buah yang diterka. "

, -. ;Jt F * # :t J'i', a iJva2;'G_..1 ;,F *
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2912. Dari Sahl bin Abu Hatsmah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW

melarang menjual buah (yang masih di pohon) dengan kurma (yang

kering), nomun beliou memberi rukhshah pada 'araya untuk membeli

dengan cara diterka yang bisa dimakan oleh pemiliknya ketika masih

basah. " (Muttafaq'Alaih)

Jt \\ .ij.r lr'dti.,r1llr u; ilu':, f". ?t y c, p'e,j
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ZglS.Dalam lafazhlain disebutkan: "Beliou *rlorong jual beli buah

(yang masih di pohon) dengan kurma (yang kering), dan beliau

bersabda, 'Itu adalah riba. Itu adalah muzabanah.' Hanya saja beliau

memberiknn rukhshah untuk jual beli cara 'oraya, satu pohon dengan

dua pohon yang diambil oleh pemiliknya dengan cara diterka don

ditulrar dengan htrma kering dan mereka bisa memakannya ketika

masih basah (belum matang). " (Muttafaq 'Alaih)
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2914. Dqri Jabir M, ia mengatakan, "Aku mendengar Nabi SAW

-ketika beliau mengizinkan untuk paro pelaku 'araya untuk
menjualnya dengan cara diterka- beliau bersabda, 'Satu wasaq, dua
wosaq, tiga wasaq dan empat wasaq. "' (HR. Ahmad)

q"47G';ti u-tlJr g'€'.*; e It ri ,u.i i i) ,f
<tsraJt j'l':.3,i',tjb .>'5

2915. Dari Zaid bin Tsabit, bahwasanya Nabi SAW memberikan
rukhshah pada jual beli cara 'aroya untuk menjual dengan menerka
timbangan (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

47s\ f; V'rr+' .f^f 6rl'r, .t-/t g,|*;,?'€',
@Lirb.a)

2916. Dalam lafazh lain disebutkan: "Beliau memberfkan rukhshah
pada jual beli 'araya dimana pemiliknya menjual buoh yang masih di
pohon dengan diterka dengan htrma kering, mereka memakannya
ketika masih basah (belum matang). " (Muttafaq'Alaih)

c . c I .t ci.
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2917. Dalam lafazh lain disebutkan: "Beliau memberikon rukhshah
pada 'orctyo untuk jual beli kurma basah atau kurma kering, namun
beliau tidak memberikan rukhshah untuk selain i/2. " (HR. Al Bukhari
dan Muslim)

13jt': ,,iljr) .*)ur: jrur,p'€,
2918. Dalam lafaztr lain disebutkan: "drlgon iur*o kering dan
htrma basah. " (HR.Abu Daud)

"JU
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(Rasulullah SAIA mehrang meniual buah (yong masih di pohon)

dengan kurma (yang kering)) yang dimaksud adalah buah kurma

yang masih di pohon, bukan selainnya, karena yang selainnya boleh

dipertukarkan dengan kurma kering.

Ucapan perawi (kecuali para pelaku 'araya), disebutkan di

dalam Al Fatfo: Asalnya mengandung arti pemberian pohon kurma

yang tidak dipelihara. Dulunya ini merupakan bentuk kebajikan di

kalangan orang Arab terhadap orang yang tidak memiliki buah-

buahan, seperti halnya pemilik kambing atau unta yang memberi

kepada mereka yang tidak memiliki ternak. Bentuk 'araya sangat

banyak, di antaranya, sesporang berkata kepada pemilik pohon kurma,

'Juallah kepadaku tiga pohon beserta buahnya yang diterka dengan

kurma kering,' lalu buahnya diterka dan dijual yang dipertukarkan

dengan kurma kering, kemudian pohon kurma itu diserahkan sehingga

di penerima bisa memanfaatkan buah-buah mudanya. Bentuk lainnya

adalah seorang pemilik kebun menghibangkan beberapa pohon kurma

atau buah dari beberapa pohon kurma tertentu yang ada di kebunnya,

kemudian si pemilik kebun itu tidak dapat memasuki kebun kurma itu,

kemudian ia memperkirakannya dan membeli buahnya yang masih di

pohon itu berdasarkan perkiraannya dengan kurma kering yang

dibayar di muka. Bentuk lainnya adalah si pemilik kebun

menghibahkan beberapa pohon kurma, lalu si penerima hibah tidak

dapat memasuki kebun kurma itu sehingga ia menunggu buah

kurmanya hingga siap dipanen karena ia tidak menghendaki untuk

memakan buahnya yang masih muda karena ia lebih membutuhkan

kurma kering, lalu ia menjual buah kurma yang masih di pohon itu

kepada si pemberi hibah atau lainnya dengan cara diterka dengan

kurma kering yang minta dibayar di muka. Bentuk lainnya, seseorang

menjual buah kurma di kebunnya setelah tampak bagus dengan

mengecualikan beberapa pohon tertentu yang diproyeksikan untuk

dirinya atau keluarganya sehingga dikecualikan ketika diterka

jumlahnya sebagai shadaqah. Dinamakan 'oraya karena dibebaskan

untuk diterka sebagai shadaqah dan dikhususkan bagi orang yang

membutuhkan yang tidak mempunyai uang tapi mempunyai kelebihan
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kurma kering, yaitu menjualnya dengan kurma basah pada pohon

kurma tersebut dengan cara menerkanya.

Ucapan perawi (beliau bersabda, 'Sotu wasaq, duo wasaq,

tigo wosaq dan empot wasoq.), hadits ini dijadikan dalil oleh mereka
yang berpendapat tidak bolehnya jual beli sistem 'oroya kecuali
kurang dari lima wasaq. Mereka itu adalah golongan Syaf i, Hanbali
dan Zhahiri, mereka mengatakan, "Karena hukum asalnya secara

umum adalah haram, lalu ada kondisi tertentu yang dibolehkan,
sehingga bagian sekitarnya menjadi meragukan. "

Bab: Menjual Daging dengan Hewan yang Masih Hidup (Belum
Disembelih)
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2919. Dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwasanya Nabi SAW melarang
menjual daging dengan hewan yang masih hidup (belum disembelih).
(Diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththa')

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Dengan

banyaknya jalur periwayatan, hadits ini bisa dijadikan dalil yang

menunjukkan tidak bolehnya menjual daging dengan hewan yang

masih hidup yang belum disembelih, demikian pendapat Al 'Utrah
dan Asy-Syafi bila hewan itu termasuk yang boleh dimakan

dagingnya, tapi bila hewan itu termasuk yang tidak boleh dimakan

dagingnya maka hukumnya boleh menurut Al 'Utrah, Malik, Ahmad
dan Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, karena alasan

perbedaan jenis. Dalam pendapat lainnya Asy-Syaf i mengatakan,

"Hal itu tidak boleh berdasarkan keumuman larangan tersebut."

Sementara Abu Hanifah mengatakan, "Hal itu boleh." Ia berdalih

dengan keumuman firman Allah Ta'ala "Don Allah telah

menghalalkan jual beli;' (Qs. Al Baqarah (2): 275). Muhammad bin
Al Hasan Asy-Syaibani mengatakan, 'Jika dagingnya lebih banyak,
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maka hal itu boleh, sebagai

tersebut."
Disebutkan di dalam

pengganti kelebihan kulit pada hewan

daging dengan hewan yang

mengambil dagingnya.

Al lkhtiyarat: Diharamkan menjual

sejenis bila dimaksudkan untuk

Bab: Bolehnya Menetapkan Kelebihan dan Penangguhan pada

Barang-Barang yang Tidak Ditakar atau Ditimbang

'a ';At i\r1 .a-tt Li ,s'pt #
I c9, tz 7 , .

(5.l",.-lt 4>.>-? )
2920. Dari Jabir RA, bahwasanya Nabi SAW membeli seorang budak

dengan dua budak. (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-
Tirmidzi)

i:cL-)
2921. Muslim juga meriwayatkan yang semakna.
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2922. Dari Anas, balm,asanya Nabi SAW membeli Sha/iyyah dengan

tujuh budak. (HR. Ahmad, Muslim dan lbnu Majah)
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2923. Dari Abdultah bin Amar, ia menuturkan, "Rasulullah SAi
memerintahkanku agar mengirim tentara dengan menunggong unta
yang ada padaku. Lqlu aku naikkan orang-orang ke atos unta hingga
habis semuo unta, nomLtn masih tersisa sejumlah orong. Lalu aku
katakan, 'Wahai Rasulullah, unto sudah habis, namltn masih ada
sejumlah orong yong tidak mempunyoi kendaraan?' Beliau berkata
kepadaku, 'Belilah unta muda atas nama kami dengan pembayaran
unta zakat (yang akan dibawakan) ke tempatnya, hingga selesai
pengiriman tentara ini.' Maka aku pun membeli unta muda dengan
dua dan tiga ekor dari unta zakat ke tempatnya hingga selesai
pengiriman pasuknn itu. Ketika unta zaknt tiba, Rasulullah SAW
melunasinya. " (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ad-Daraquthni dengan
maknanya)
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2924. Dari Ali bin Abu Thalib RA, bahwasanya ia menjuol unta yang
bernoma ushaifir dengan dua puluh unta dengan tempo.
(Diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththa' danAsy-Syaf i di
dalam Musnadnya)

oG;;4 ,:(*lr i * w'dt *e i,ss;:;r'* r;Jt f
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2925. Dari Al Hasqn, dari Samurah, ia mengataknn, "Nabf SAW
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melarqng menjual hewan dengan hewan secarT tempo disertai

penambahan." (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-

Tirmidzi)

:,s;' / /:G :'t't: q Y*f ; l' !'* 's:'':
2926. Abdullah bin Ahmad juga meriwayatkan riwayat seperti itu

yang bersumber dari Jabir bin Samurah.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits dan atsar

di atas saling bertolak belakang sebagaimana yang anda lihat. Jumhur

membolehkan secara mutlak menjual hewan dengan hewan Secara

tempo yang disertai tambahan. Malik mensyaratkan perbedaan jenis'

Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah dan yang lainnya dari kalangan

ulama Kufah dan golongan Al Hadi melarang secara mutlak penjualan

tempo tersebut yang disertai tambahan. Golongan pertama

berpedoman dengan hadits Ibnu Amr dan menyatakan bahwa hadits

Samurah mengandung cacat' Asy-Syaf i mengatakan, "Yang

dimaksud adalah penjualan bertempo dari kedua belah pihak, dan itu

termasuk jenis penjualan yang tidak ada dengan yang tidak ada. Cara

ini dipandang tidak sah oleh semua pihak."

Bab: Orang yang Menjual Barang Secara Tempo, Tidak Boleh
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2927. Dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari istrinya, bahwosanyo ia masuk
ke tempat Aisyah, dan masuk pula bersamanyo ummu walad Zaid bin
Arqam, lalu ia berkata, "Wahai Ummul Mukminin, aku membeli
seorang budak dari Zaid bin Arqam seharga delapan ratus dirham
dengan tempo. Kemudian aku menjualnya lagi kepadanya seharga
enam ratus secara tunai." Maks Aisyah berkata kepadanya, "Buruk
sekali pembelianmu dan buruk sekali penjualonmu. Sesungguhnya
jihadnya Zaid bersamq Rasulullah SAW itu menjadi gugur, kecuali ia
b ert aub at. " (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Di dalam mata
rantai periwayatan hadits ini terdapat Al Ghaliyah binti Aifa', menurut
pendapat dari Asy-Syaf i, bahwa hadits ini tidak shahih. Hadits ini
menunjukkan tidak bolehnya seseorang menjual dengan harga tempo
lalu ia membeli kembali secara kontan dari si pembeli dengan harga
lebih rendah dari harga ia menjual, yang mana pembelian ini
dilakukan sebelum selesainya pembayaran yang pertama. Adapun bila
maksudnya sebagai solusi agar bisa mengambil uang saat itu juga lalu
mengembalikan dengan jumlah yang lebih banyak setelah beberapa
hari, maka tidak diragukan lagi bahwa itu termasuk riba yang
diharamkan, yang mana solusi itu tidak memberikan manfaat kecuali
berupa solusi yang batil. Insya Allah akan dibahas tentang jual beli
'inah setelah ini. Bentuk jual beli pada riwayat di atas adalah bentuk

jual beli 'inah, dan pada riwayat itu tidak menunjukkan bahwa Nabi
SAW melarangnya, namun pernyataan Aisyah bahwa perbuatan ini
bisa menggugurkan jihadnya si pelaku bersama Rasulullah SAW
menunjukkan bahwa Aisyah telah mengetahui bahwa cara itu haram

berdasarkan nash dari Nabi SAW, baik secara umum seperti hadits-
hadits yang menyatakan haramnya riba yang mencakup cara jual beli
tersebut, ataupun secara khusus seperti hadits 'inahbeikut.

Bab: Jual Beli Cara 'Inah

flLll 1i't)u;d6t'*sylvffiU, oiW,; it *
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2928. Dari lbnu (Jmar, RA, bahwasanya Nabi sAW bersabda, "Jika

manusia teloh kikir dan tamak dengan dinar dan dirham, melakukan

jual beli dengan cara 'inah, mengikuti ekor sapitt dan meninggatkan
-jihad 

di jalan Allah, niscaya Allah akan menurunkan kepada mereks

malapetaka yang tidak akan hilang sehingga mereka kembali lagi

kepada agqma mereka. " (HR.Ahmad)

'P')', , ,--iQr -u;i .,'o?, ,'., ;lt. $\i riy,'^L,;s'r'r'1rr'i',

,'ri 3i; ?xr'uu |>ri)r &';'t,g.llt.
je,

2g2g. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dengan redaksi: "Jika kalian

jual beli dengan caro 'inoh, mengikuti ekor sapi, rela dengan

pertanian dan meninggalkan jihad, maka Allah akan merundung

kalian dengan kehinaon yang tidak akan dilepaskan-Nya sehingga

kalian kembali kepada agama kalian."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ar-Raf i

mengatakan, "Jual beli dengan sistem 'inah adalah seseorang menjual

suatu barang hingga batas waktu tertentu dan menyerahkan barangnya

kepada si pembeli, kemudian si penjual membeli kembali barang

tersebut dari si pembeli sebelum diterimanya pembayarannya dengan

harga yang lebih murah ketika ia menjualnya." Malik, Abu Hanifah,

Ahmad dan para pengikut Al Hadi berpendapat tidak bolehnya jual

beli cara ini. Sementara Asy-Syafi'i dan para sahabatnya

rr Yang dimaksud dengan mengikuti ekor sapi adalah sebagai ungkapan ringkas

dari'praktek pertaniln, yaitu ketika menggarap lahan pertanian menggunakan

tenaga sapi, dimana si pikerja berjalan di belakang sapi untuk mengarahkannya

dalafu menggarap lahan. Ini-menunjukkan bekerja di ladang dan meninggalkan

jihad.
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membolehkannya, mereka berdalih dengan lafazhjual beli yang tidak
mengandung maksud penipuan dan mengesampingkan hadits-hadits
tadi. Sementara Ibnul Qayyim tidak membolehkan jual beli cara 'inah

dan berdalih dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al Auza'i dari
Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, *Akan datang kepada manusia
suatu zamon di mana mereka menghalalkon riba melalui jual beli."
Ibnul Qayyim mengatakan, "Walaupun hadits ini mursal (tidak
menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkannya), namun
disepakati (oleh para ahli hadits) bisa dijadikan argumen, karena

hadits ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat lainnya. Ini termasuk hadits
yang menunjukkan haramnya 'inah. Sebagaimana diketahui, bahwa
'inoh disebut jual beli oleh orang-orang yang mempraktekkannya,
padahal hakikatnya adalah riba yang nyata sebelum akad, kemudian
mereka merubah namanya dan tekniknya menjadi jual beli yang
sebenamya sama sekali tidak mengandung maksud jual beli, akan
tetapi hanya untuk mengelabui dan menipu Allah Ta'ala."

Bab: Keterangan tentang Perkara-Perkara yang Samar

. , ,./,
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2930. Dari An-Nu'man bin Basyir, balrwasanya Nabi SAW bersabda,
"Yang halal sudahjelas dan yang haram sudohjelas pula, sedangkan
antara keduanya adalah perkara-perkara yang samar. Barangsiapa
meninggallran dosa yang samar maka untuk yang lebih jelas ia akan
lebih meninggallmn. Barangsiapa yang banyak melakukan hal-hal
yang dikhowatirkan berdosa, maka dikhowatirknn akan
menjerumuskan diri ke dalam dosa yang sudah jelas. Kemalaiatan
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adalah batasan-batasan Allah. Barangsiapa menggembola di sekitar

orea terlorang, maka dikhawatirkan akan masuk ke dalamnyo."

(Muttafaq 'Alaih)

,iit i tkbf *ir lli Y 'i6 B u\r';;i ,lo,;;;,ry;
(+l.'-ir, !1r1 .,1,l1t :..Q,tlr'L l.;L ! 6 L4 &

2931. Dari 'Athiyah As-Sa'di, balwasanya Nabi SAW bersabda,

"Tidaklah seorang hamba mencapai deraiat orang-orang yang

bertah,va sehingga ia meninggolkan sesttatu yang dibolehkon karena

khawatir mengandung hol yang tidok dibolehkan. " (HR- At-Tirmidzi)

si:-i'J i'; :J'-# i;3t'#.W Utir tt ilv ii *
dLi$ .dk"tr yilt'r.,15

2932. Dari Anas, ia mengatakan, "suottt kettka Nabi SAW mendapot

htrmo, lalu beliau berkata, 'seandainya alat tidak meraso khowatir

bahwa kurma ini kurma zakat, tentu qku telah memakannya."'

(Muttafaq 'Alaih)

*f ;"'€ri'Sai tiy.,ffi &' J';r i6 'i6 ^#;;';',rj ,r
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2933. Dsri Abu Hurairah M, ia berkata, "Rosulullah SAW bersabda,

'Apabila seseorang di antara knlian masuk ke tempat saudaranya

sesama muslim, lalu saudaranya itu memberinya mokanan, mal<a

hendaklah ia memalran dari makanannya itu dan ianganlah
menanyaknn status makanan itu. Dan apabila ia diberi minum, maka

hendaklah ia meminum dari minumannya itu dan janganlah

menanyakan stotus minuman tersebut. "' (HR. Ahmad)
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2934. Dari Anas bin Malik, io *rngotokan, "Apabii, ,ngk , masuk
ke tempat seorang muslim yang tidak tertuduh, maka makanlah dari
makanannya dan minumlah dari minumannya. " (Disebutkan oleh Al
Bukhari di dalam kitab Shahihnya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ulama berbeda
pendapat mengenai penafsiran syubhat (perkara yang samar), di antara
mereka ada yang mengatakan, "Yaitu hal-hal yang bertolak belakang
dengan dalil-dalil yang ada." Ada juga yang mengatakan, ,.yaitu hal-
hal yang diperselisihkan oleh ulama." Ini di luar definisi pertama. Ada
juga yang mengatakan, "Yang dimaksud itu adalah bagian yang
makruh, karena memungkinkan dilakukan dan ditinggalkan.,, Ada
juga yang mengatakan, "Yaitu hal-hal yang mubah.', Ibnu Al Munir
menukil pendapat dari salah seorang gurunya, bahwa ia mengatakan,
"Hal yang makruh adalah yang di antara hamba dan hal yang haram,
barangsiapa banyak melakukan hal makruh maka ia tengah menuju
kepada yang haram. Hal mubah adalah yang di antara hamba dan har
makruh, barangsiapa banyak melakukan hal mubah maka ia tengah
menuju kepada yang makruh." Hal ini diperkuat oleh riwayat Ibnu
Hibban: "Jadikanlah di antara kalian dan keharaman suatu pembatas
dari yang halal. Barangsiopa melakukon itu maka ia telah
memelihara kehormatan dirinya dan kemurnian agomanyo.,,
Disebutkan di dalam Al Fatfo setelah mengemukakan sejumlah
penafsiran tentang syubhat: "Menurutku, pendapat yang kuat adalah
yang pertama. Setiap definisi tidak jauh dari yang dimaksud, hanya
saja ada sedikit perbedaan karena perbedaan manusia." Al I(hithabi
mengatakan, "Sesuatu yang diragukan lebih baik dihindari, dan itu ada
tiga macam: Wajib, sunnah dan makruh. Yang wajib adalah
menghindari sesuatu yang bisa mengantarkan kepada yang haram.
Yang sunnah adalah menghindari bergaul (berinteraksi) dengan orang
yang mayoritas hartanya haram. Yang makruh adalah menghindari

./o -,rl fi'F*'&\#

Mukhtashar NailulAuthar - 95



rukhshah yang disyariatkan." Pensyarah mengatakan: Nabi SAW telah
memberikan petunjuk untuk meninggalkan sesuatu yang tidak
diyakini kehalalannya, yaitu sabda beliau, "Tinggalkanlah apa yang
meragukanmu dan beralih kepada yang tidak meragukanmu." Al
Bukhari mengisyaratkan, bahwa waswas dan serupanya tidak
termasuk syubhat, karena itu ia mencantumkan suatu judul dengan
redaksi "Bab: Orang yang tidak menganggap waswas dan serupanya
sebagai syubhat." Selanjutnya Al Bukhari mengemukakan hadits
Najjad bin Tamim, dari pamannya, ia mengatakan, "Ditanyakan
kepada Nabi SAW tentang seseorang yang merqsakan sesuatu ketika
sedang shalat, apakah ia perlu membatalkan shalatnya? Beliau
menjawab, 'Tidak, sampai ia mendengar bunyi atau mencium bau."'
Hadits Aisyah P.A: Bqhwa sekelompok orang mengatakan, "Wahai
Rasulullah, ada beberapa orang yong memberi kami daging, kami
tidak tahu apakoh mereka menyebut namo Allah atau tidok (saat
menyembelihnya)." Moka Rasulullah SAW bersabda, "sebutlah nama
Alloh padanya (yakni daging tersebut), lolu makanlah."

BAB.BAB SEPUTAR HUKUM AIB (CACAT)

Bab: Wajibnya Menjelaskan Aib (Cacat)

SAW bersabda, 'Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya.
Tidak dihalallran bagi seorang muslim menjual suatu barang kepada
saudaranya yang di dalamnya mengandung cacot, kecuali setelah ia
menj el oslrannya lcepadanya. " (HR. Ibnu Maj atr)

t1'J?.ir * '&'oi -r-t J"J y ,,ffi it j',yrjd ,j6 n,rr,r
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2936. Dari Watsilah, ia berkata, "Rosulullah SAW bersabda,
'Tidaklah halal bagi se,seorang menjual sesuatu kecuali setelah
menjelaskan kondisinya, dan tidaklah halal seseorang yqng
mengetahui hol itu kecuali ia menjelaskannya. "' (HR. Ahmad)

ti? ,*;,";- p\G ,6(b y, ,y;;
';5 rtJit \l ;JI;JI itjrl J';j
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2937. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW melewati seorang
lakiJaki yang tengah menjual makanan, lalu beliau memasukkan
tangannya (ke dalam tampukon makanan), ternyato basah, maka
beliau bersabda, "Barangsiapa yang menipu kami, maka ia tidak
termasuk golongan kami." (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan An-
Nasa'i)

17 ua ,G.Y # I' J';:r'd.',-K iJvif* ; ly ir. s.tilt ;,s.
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2938. Dari Al 'Ada' bin Khalid bin Haudzah, f,'*rnut*kon,
"Rasulullah SAW mengirim suatu surat kepadaku (yang isinya): Ini
yang dibeli oleh Al 'Ada' bin Khalid bin Haudzah dari Muhammad
Rasulullah SAW. Ia membeli darinya seorang budak lakiJaki -atau
seorang budak perempuan- yong tidak berpenyakit, tidak buruk
perangai dan tidak ada keharaman. Jual beli antar sesama muslim."
(HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

oi s;|'g..i'*
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(Tidak dihatalkan bagi seorang muslim ... dst.) juga sabda beliau

(Tidoklah halal bagi seseorang dst), keduanya menunjukkan
haramnya menyembunyikan aib (cacat barang) dan wajibnya

menjelaskan kondisi barang kepada calon pembeli.

Sabda beliau (tidak termasuk golongan kamf menunjukkan

haramnya menipu (curang), dan ini disepakati oleh ulama.

Sabda beliau (tidak berpenyakfi, Al Mathrazi mengatakan,

"Maksudnya adalah yang tersembunyi, baik tampak darinya mapun

tidak, seperti penyakit paru-paru atau batuk." Ibnu Al Munir
mengatakan, "(tidak berpenyakil) yakni tidak ada yang disembunyikan

oleh si penjual. Kalaupun memang ada, lalu dijelaskan oleh si penjual,

maka itu jugu termasuk jual beli antar sesama muslim."
Kesimpulannya, bahwa yang dimaksud dengan redaksi (tidak

berpenyakil) bukan mutlak menyatakan tidak ada penyakit, akan tetapi

menyatakan tidak adanya penyakit yang disembunyikan.

Sabda beliau (tidak buruk perangai), ada yang mengatakan

bahwa maksudnya adalah bahwa budak itu tidak suka melarikan diri
(dari majikannya). Ibnu Baththal mengatakan, "Yaitu memperdayai

lalu mengambil harta."

Sabda beliau (tidak ada keharaman), ada yang mengatakan,

"Yakni tidak berperangai buruk, seperti: melarikan diri dari

majikannya." Ada juga yang mengatakan, "Maksudnya adalah haram

(yakni tidak haram). Sebagaimana halal yang diungkapkan dengan

redaksi 'baik'." Ada juga yang mengatakan, "Penyakit akhlak. Karena

kebunrkan itu adalah berkenaan dengan akhlak. Sedangkan ghaailah

adalah diamnya penjual tanpa menjelaskan kondisi buruk yang ada

pada barang yang dijualnya." Demikian yang dikatakan oleh Ibnul

'Arabi.

Bab: Adanya Penghasilan dari Sesuatu yang Telah Dibeli Tidak
Menghalangi untuk Mengembalikannya Karena Aib (Cacat)

1l;jr irrr> .ouxtr., et-iat'oi ,;6 W CtLi ,^^*e V
2g3g. Dari Aisyalr, Uolr*oronya Nobf SALY'menetopnon bahwa hasil
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adalah milik si pembeli. (HR.Imam yang lima)

','r) ,t$ *. ;*')'i |fu6 ,6):c $.l.),-)Li ,ut:r'ej
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2940. Dalam riwayat lain disebutkan, Bohro seorang laki-taki
membeli budak, lalu ia mempekerjakannya, kemudian ia menemukan
aib padanya, mako ia mengembalikannya karena aib tersebut. Si
penjual berkata, "Penghasilan budakku?" Moka Nabi SAW bersabda,
"Hasil adalah milik si pembeli." (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu
Majah)

Hadits ini merupakan argumen bagi yang berpendapat bahwa
cacat pada budak yang dibeli, yang mana .cacat itu terjadi sebelum
diterima, maka penghasilan yang diperoleh budak tersebut merupakan
milik pembeli.

Pensyarah Rahimahullah To'ala mengatakan: Ucapan perawi
(bahwa hasil adalah milik si pembelf). Kharaj adalah pemasukan dan
manfaat, artinya, bahwa penghasilan atau manfaat yang dihasilkan
oleh sesuatu yang telah dibeli adalah milik si pembeli, karena
terlahirnya itu adalah upaya si pembeli. Jadi, bila seseorang membeli
sebidang tanah lalu ia memanfaatkannya, atau membeli seekor
tunggangan lalu menungganginya, atau membeli seorang budak lalu
mempekerjakannya, kemudian ia menemukan aib (yakni aib yang
sebenarnya sudah ada sebelum dibelinya dan baru diketahuinya
setelah ia memanfaatkannya), maka ia berhak mengembalikannya
kepada si penjual dan ia berhak mengambil apa yang dihasilkan oleh
sesuatu yang telah dibelinya itu sebagai konpensasi atas

tanggungannya ketika memanfaatkannya. Konteks hadits
menunjukkan tidak ada perbedaan antara manfaat utama dan manfaat
sampingan. Demikian pendapat Asy-Syaf i. Namun Malik
merincikan, ia mengatakan, "Pembeli berhak terhadap bulu namun
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tidak berhak terhadap anak." (yakni bila ia membeli hewan lalu
mengambil manfaat bulunya, maka ia berhak atas bulu itu. Tapi bila
hewan itu melahirkan anak maka tidak berhak terhadap anaknya).

Golongan Al Hadi membedakan antara manfaat sampingan dan

manfaat utama, mereka mengatakan, "Pembeli berhak terhadap

manfaat sampingan, seperti: rumput (dalam jual beli tanah), tapi tidak

berhak terhadap manfaat asal, seperti: anak hewan dan buah-buahan.

Perbedaan ini bila manfaat-manfaat itu (yakni manfat utama dan

manfaat sampingan) terpisah, tapi bila saling terkait ketika

dikembalikan, maka harus dikembalikan semuanya." Ada juga yang

mengatakan, "Hukum ini berlaku khusus bagi si pemilik yang

mengambil manfaat dari yang dihasilkannya, seperti si pembeli yang

menjadi sebab keluarnya hadits ini." Jumhur cenderung dengan

pendapat ini. Golongan Hanafi berpendapat, bahwa orang yang

mengosob (merampas) adalah seperti pembeli bila dikiaskan. Tapi

pengkiasan ini agak janggal, karena kepemilikannya berbeda,

sehingga saat digunakan oleh si penggosob, barang itu tidak bisa

disebut sebagai miliknya. Yang lebih tepat adalah, bahwa orang yang

menggosob termasuk konsekwensi keumumart lafazh pembeli, dan

kekhususan sebabnya tidak berlaku sebagaimana dinyatakan dalam

ilmu ushul. Al Muwaffaq menyebutkan di dalam Al Muqni': Bila
barang yang digosob bertambah (yakni menghasilkan), maka harus

dikembali beserta tambahannya, baik itu bersambung, seperti lemak

yang masih dalam tubuh hewan, maupun terpisah, seperti anak hewan

yang telah dilahirkan. Inilah pendapat yang benar.

Bab; Musharuahr2 (Jual Beli Kambing, Sapi atau Unta dengan

Menahan Air Susunya Pada Ambingnya)

*,&t,ti Jr)itr!; y 
'j6

f2 Jual beli mushatah ialahjual beli kambing, sapi atau unta dengan menahan air
susunya tetap berada di dalam ambingnya selama beberapa hari supaya hewan

itu terlihat seakan-akan air susunya subur sehingga orang-orang tertarik untuk
membelinya. Cara ini dilarang karena di dalamnya mengandung unsur penipuan.
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2941. Dari Abu Hurairah RA, boh*orrnyo Nabi SAII| trrrobdo,
"Janganlah kalian menahan air susu di dalam ambing unta dan

jangan pula kambing. Barangsiapa yong membelinya setelahnya
(yakni setelah penahan air susunya), maka setelah memerah air
susunya, ia berhak memilih (salah satu di antara) dua pilihan; jika ia
rela maka ia dapot menahannya, dan jika ia tidak suka maka ia boleh
mengembalikannya disertai dengan satu sha' kurma." (Muttafaq
'Alaih)

frLGry,*W'lY,,{i
2942. Dalam riwayat Al Bukhari dan Abu Daud disebutkan:
"Barangsiapa membeli kambing dengan manahan air susunya lalu
memerahnya, bila ia rela maka boleh menahannya, dan bila tidak rela
maka untuk pemerahan susunya diganti dengan satu sha' kurme."

Ini menunjukkan bahwa satu sha' kurma sebagai konpensasi
air susu, dan itu diperkirakan dari harganya (nilainya)

:l :a-ili ,, . JJ

z l.

*

; 
"r 
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2943. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "Apabila seseorang di
antara kalian membeli unta yang air susunya ditahan atau kambing
yang air susunya ditahan, maka setelah memerahnya ia berhak
memilih antara dua pilihan, ia boleh terus memilikinya otau jika tidak
rela maka ia boleh mengembalikannya diserta dengan satu sha'
htrma. " (HR.Muslim)
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2944. Dalam riwayat lainnya disebutkan; "Barangsiapa yang membeli

hewan yang ditahan air susunyo, maka ia berhak menentukan pilihan

dalam tiga hari. Bila mau ia boleh menahannya, don bila mau ia

boteh mengembalikannya disertai dengan satu sha' kurma, bukan

gandum. " (HR.Jama'ah kecuali Al Bukhari)

,t;37'ak, ,s*t;r :olr * ;lu i,iu"UAt ol:;; 'rli *
qi:'>tji ,ob'; ,*;*,t;:'er4,Ib .Ct, W\:t

2945. Dari Abu (Jtsman An-Nahdi, ia berkata, "Abdullah

mengatakan, 'Barangsiapa membeli (kambing) penghasil susu lalu

mengembolikannya, malm hendaklah ia mengembalikannya disertai

dengan satu sha'. "' (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Al Barqani

sesuai dengan syarat Al Bukhari dengan tambahan redaksi "kurma")

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(langanlah kalian menahan oir susa di dalam ambing), Abu

Ubaidah mengatakan, "Yaitu menahan air susu di dalam ambingnya.

Beliau hanya menyebutkan unta dan kambing tanpa menyebutkan

sapi, karena ratatata ternak mereka saat itu adalah unta dan kambing,

tapi untuk sapi hukumnya juga sama."

Sabda beliau (Barangsiapo yang membelinya setelahnya),

yakni setelah ditahannya air susu pada ambingnya'

Sabda beliau (maka setelah memerah air susunya, ia berhak

memilih (satah sotu di antara) duo pilihan), konteksnya

menunjukkan bahwa hak memilihnya itu adalah setelah memerah.

Jumhur menyatakan, bahwa bila si pembeli mengetahui penahanan air

.. e . tIW)e
cac(.P U

i
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susu itu, maka ia boleh langsung menetapkan pilihan (adi
membelinya atau tidak jadi), walaupun belum memerah susunya.
Namun bila tidak mengetahui bahwa air susu itu sebenarnya hasil
penahanan beberapa hari sebelumnya, dan baru diketahui setelah
diperah, sehingga baru mengetahui bahwa hewan itu tidak subur
susunya, maka saat itulah ia berhak memilik untuk melanjutkan atau
mengembalikan.

Sabda beliau (jiko ia rela maka ia dapat menahannya)
menunjukkan sahnya pembelian hewan yang ditahan air susunya
walaupun ada hak memilih setelah diketahui hakikatnya.

Sabda beliau (dan jika iq tidak suka maka ia boleh
mengembalikonnya disertai dengan satu sha' kurma), berdasarkan
penetapan satu sha' kurma bisa difahami bolehnya mengembalikan
susu yang telah diperahnya bila masih tetap seperti kondisi saat

diperah, dan si penjual tidak harus menerimanya karena kwalitas air
susu telah berkurang ketika masih di tangan si pembeli.

Sabda beliau (tiga hari) menunjukkan tenggang waktu untuk
menentukan pilihan.

Sabda beliau (disertai dengan satu sha' kurma, bukan
gandum), dalam lafazh Muslim dan Abu Daud menggunakan redaksi:
"satu sha' makanan, bukan gandum." Jumhur berpatokan pada
konteks hadits sehingga tidak membedakan apakah susu yang diperah
itu sedikit atau banyak, dan tidak membedakan apakah kurma itu
sebagai makanan pokok di negeri bersangkutan atau bukan. Menurut
pendapat yang diriwayatkan dari Malik dan sebagian ulama Syaf i
mengatakan, "Harus berupa makanan pokok negeri bersangkutan
sebagai kiasan dari zakat fithrah." Al Baghawi mengemukakan, bahwa
tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Syaf i, bahwa bila
penjual dan pembeli sama-sama rela dengan selain kurma, maka itu
sudah cukup. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Hadits ini termasuk salah
satu dasar larangan penipuan, salah satu dasar penetapan hak pilih
bagi yang tertipu dengan adanya cacat, salah satu dasar penetapan

bahwa masa hak memilih adalah tiga hari, dan salah satu dasar

pengharaman menahan air susu hewan pada ambingnya serta

ketetapan hak memilih pada kasus ini."
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Bab: Larangan Menetapkan Harga Pasar
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2946. Dari Anas, ia meru,trurirn, "Pernah terjadi kenaiknn harga

barang pada masa Nabi SAW, lalu orang-orang berkata, 'Wahai

Rasulullah, bagaimona kalau engkau tetapkan harga?' Maka beliau

menjawab, 'sesungguhnya Allah adalah Maha Menyempitkan, Maha

Melapangkan, Maka Pemberi Rezeki dan Yang Menetapkan Harga.

Dan sungguh aku berharap akan berjumpan dengan Allah 'Azza wa

Jalla tonpa ada seorang pun yang menuntutku karena suatu

kezhaliman yang aku lakukan terhadapnya pada darqh otaupun

harta. "' (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i, dishahihkan oleh

At-Tirmidzi)

Pensyarah Rahimahul I ah T a' al a mengatakan : Penetapan harga

adalah: penguasa atau wakilnya (pembantunya/menterinya)

memerintahkan kepada para pelaku pasar agar tidak menjual barang-

barang mereka kecuali dengan harga sekian (ditentukan harganya),

sehingga mereka melarang penambahan atau pengurangan dari harga

yang telah ditetapkan untuk kemaslahatan. Hadits ini dan hadits-hadits

lainnya yang semakna menunjukkan haramnya menetapkan harga

seperti itu, dan ini merupakan suatu kezhaliman, karena dengan begitu

berarti orang-orang tidak berkuasa terhadap harta mereka sendiri,

sebab penetapan harga menjadi beban bagi mereka, padahal pemimpin

diperintahkan untuk memelihara kemasalahatan kaum muslimin.

Pertimbangan pemimpin untuk kemaslahatan pembeli dengan

merendahkan harga tidak lebih utama daripada pertimbangannya

untuk kemaslahatan penjual dengan menaikkan harga. Jika kedua
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kelompok saling bersitegang, maka perdamaian antara kedua belah
pihak harus dilakukan dengan ijtihad mereka sendiri. Bila pemilik
barang memaksakan penjualan dengan harga yang tidak disepakati
oleh pembeli, maka itu bertentangan dengan firman Allah Ta,ala,
"kecuali dengan jalan perniagaanyang berlalru dengan suka sama
suka diontara kamu." (Qs. An-Nisaa' (4): 29). Demikian pendapat
Jumhur. Diriwayatkan dari Malik, bahwa pemimpin boleh
menetapkan harga, namun hadits di atas dan hadits-hadits semakna
lainnya telah membantahnya. Konteks hadits-hadits tersebut tidak
membedakan antara kondisi mahal maupun kondisi murah, tidak juga
membedakan antara kondisi sedang banyak barang maupun sedang
langka. Demikian kecenderungan pendapat Jumhur. Salah satu
pendapat golongan Syaf i menyatakan bolehnya menetapkan harga,
rurmun pendapat ini telah dibantah.

Bab: Menahan (Menimbun) Barang Dagangan

:Jv'&'o;t ,:i ,lqrdt i' 1" ;'# c ,--At i * ,f
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(g 
'!lt2947. Dori Sa'id bin Al Musayyab, dari Ma'mar bin Abdutlah Al

'Adawi, bahwasanya Nabi SAW bersobda, "Tidak ada orang yang
menahan barang (dagangan) kecuali orong yang durhakn (salah)."
Sa'id sendiri pernah menahan minyak. (HR. Ahmad, Muslim dan Abu
Daud)

f :f 'rL,Yt u :ffi Yt ':';:r i6 'i6 ld I Y;V
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2948. Dari Ma'qal bin Yasar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
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'Barangsiapo mencampuri suatu uruson dari harga-harga barang

kaum muslimin dengan maksud untuk memahalkan harga pada

merekct, maka adalah hak Allah untuk mendudukannya pada tulang

api di hari kiamol. "'(HR. Ahmad)

'u|a';;i U;;:#'f.Lr ,r:W "l' j-, i6 ,i6 i;;'€i *z, . .
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2949. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullan iiW bersabda,

'Borangsiapa menahan suatu barang (dagangan) dengan maksud

agar harganya mahal terhadap kaum muslimin, maka ia telah

durhoka. "'(HR.Ahmad)

?-:Jlt u-tL 
-/;--t. ;,i'i- e dt'+ i,su'* *
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2950. Dari (Jmar, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda,

'Barangsiapa menahan makanan (keperluan) kaum muslimin, maka

Allah akan menimpakan padanya kerugian dan kebangkrutan. "' (HR.

Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Konteks hadits-

hadits di atas menunjukkan haramnya menahan barang dagangan,

tanpa membedakan apakah itu makanan manusia atau makanan hewan

temak. Golongan Syaf i berpendapat, bahwa yang diharamkan adalah

khusus penahanan makanan, tidak yang lainnya, dan tidak ada

standarnya. Ibnu Ruslan mengatakan, "Tidak ada perbedaan pendapat

tentang dibolehkannya menimbun makanan dan barang-barang lain

yang biasa dibutuhkan manusia, seperti: minyak, madu dan

sebagainya. Rasulullah SAW pernah menyimpan makanan

keluarganya untuk satu tahun, yaitu berupa kurma dan yang lainnya."

Abu Daud mengatakan, "Dikatakan kepada Sa'id 
-yakni 

Sa'id bin Al
Musayyab-, 'Engkau sendiri menimbun."' Abu Daud juga

106 - Mukhtashar ltatlulAuthar



mengatakan, "Ma'mar juga pernah menimbun." Demikian juga yang
disebutkan di dalam Shafoift Muslim. Ibnu Abdil Ban dan yang
lainnya mengatakan, "Yang mereka timbun itu adalah minyak."
Mereka memahami hadits ini, bahwa larangan penimbunan makanan
adalah ketika dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian juga penafsiran
Asy-Syaf i, Abu Hanifah dan yang lainnya. Karena penimbunan
dalam kondisi dibutuhkan mengindikasikan untuk menaikkan harga
terhadap kaum muslimin.

Sabda beliau pada hadits Ma'qal (Barangsiapa mencompuri
suatu urusan dari harga-horga barang haum muslimin dengan
maksud untuk memahalkan harga pado mereka), Abu Daud
mengatakan, "Aku bertanya kepada Ahmad, 'Apa yang dimaksud
dengan penimbunan itu?' Ia menjawab, 'Yaitu yang terkait dengan
penghidupan manusia.' Maksudnya adalah kehidupan dan makanan
mereka." Al Atsram mengatakan, "Aku mendengar Abu Abdillah -
maksudnya Ahmad bin Hanbal- ditanya, 'Apa yang dianggap
penimbunan?' Ia menjawab, 'Jika itu merupakan makanan manusia,
maka itu penimbunan yang dimakruhkan. Ini merupakan pendapat
Ibnu Umar."'Al Auza'i mengatakan, "Penimbun adalah pelaku pasar,
yaitu yang bolak balik ke pasar untuk membeli makanan yang
dibutuhkan manusia kemudian menahannya." As-Subki mengatakan,
"Yang pantas disebut demikian adalah, bila ia menghalangai orang
lain untuk membeli sehingga terjadi kesempitan, maka itu haram. Jika
harganya murah, dan jumlah yang dibelinya (dikumpulkannya) itu
tidak dibutuhkan orang lain (yakni kebutuhan orang lain masih
terpenuhi), maka dengan tindakannya itu tidak berarti ia mencegah
orang lain membelinya. Adapun bila maksudnya untuk menahannya
sebagai persediaan kelak bila orang-orang membutuhkan, maka ada
pengertian lain." Al Qadhi Husain dan Ar-Rauyani mengatakan, "Itu
malah baik, karena akan memberi manfaat kepada orang lain."
Bahkan Al Mahamili di dalam Al Muqni'menyatakan anjurannya.
Menurutku: Melarang para pedang membeli barang import atau
lainnya akan menimbulkan bahaya bagi masyarakat, karena biasanya,
bila diketahui masih ada barang import tersebut maka tidak
didatangkan Iagi yang lainnya, bila para pedagang membeli barang
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import itu, maka itu akan bermanfaat bagi mereka ketika mereka

membutuhkannya, karena saat itu sudah tersedia. Nabi SAW telah

bersabda, "Biarkanlah manusia, Allah lah yang memberi rezeki

kepada sebogian mereka dari sebogian lainnya." Wollahu a'lam.

Bab: Larangan Memecah Uang Logam Kaum Muslimin Kecuali
Bila Rusak
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2951. Dari Abdullah bin Amr Al Mazini, ia mengatakan, "Rasulullah

SAW telah melarang pemecahan uang logam kaum muslimin yang

biasa digunakan sebagai alat tukar di antara mereko, kecuali bila
telah rusak- " (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hikmah
pelarangan ini adalah, karena memecahkankan uang logam itu berarti

menyia-nyiakan harta, sebab dengan begitu akan mengurangi nilai
uang dinar dan dirham sehingga tidak bisa digunakan sebagai alat

tukar.
Sabda beliau (kecuali bila telah rusak), misalnya sudah

terkikis. Ini jelas menunjukkan batrwa Nabi SAW melarang

memecahkan uang logam kecuali bila telah rusak.l3

13 Larangan memecah uang logam kaum muslimin, yaitu berupa dinar (terbuat dari
emas) dan dirham (terbuat dari perak). Kedua uang ini biasa digunakan sebagai

sebagai alat tukar, karena pada masa awal Islam, yang berlaku adalah nilainya
yang dihitung dari jumlahnya, bukan timbangannya. Kerusakan yang

dikecualikan itu misalnya telah terkikis sehingga dikhawatirkan sudah tidak
berlaku sebagai alat tukar. Larangan ini juga karena pada uang tersebut

disebutkan nama Allah.
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Bab: Bila Penjual dan Pembeli Berselisih

t:i:5.'*1i ot'lir :-titt ri1 :.# a' ii; i6 'i6 
;;u it r

;jt>'r{-,'";i irjr.1 .;tf>t'i'rl a;ilr +G i'-fr t i';rir; ,^*.

(;dtj
2952. Dari lbnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Apabila pembeli dan penjual berselisih dan tidak ada bukti di antara
keduanya, makn kloim yang diterima adalah klaim dari si pemilik
barang atau keduanya saling mengembalikon. "' (HR. Ahmad, Abu
Daud dan An-Nasa'i)

*'t',t dtl '76 ,'t ^*'>r;''
2953. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dengan tambahan:
"sementoro barangnya tetap seperti semula."

'-!.t,t,,, .. t, z /z
.Gb tS aA)$ ,?(t:'r:.'t-*i U.-6')

2954. Begitu juga yang diriwayatkan Ahmad pada riwayat lainnya:
"sementaro barangnya tetap seperti semula."

'-jlt, ;:c;$r',AL,t ri1 :ju l' f * f:r',rj ,r ,*rrlt:i
.e dt iyUyr g r'r . eqt i'; i'iu :oi&

2955. Dalam riwayat Ad-Daraquthni disebutkan: Dari Abu Wail, dori
Abdullah, ia mengataknn, "Apabila penjual dan pembeli berselisih,
sementara barangnya sudah rusak, mako klaim yang diterima adalah
klaimnya si penjual. " Ia menyandarkan hadits ini kepada Nabi SAW.

:tt"; i*r,i:4/rc

Jt ;i ,A1,-, qq 'gri't :'6.tAti't;\t
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.'a; iu
2956. Dalam riwayat Ahmad dan An-Nasa'i disebutkan: Dari Abu
Ubaidah, ia didatangi oleh dua orang laki-laki yang telah
melangsungkan jual beli suotu barang. Salah seorang di antara
mereka mengatakan, "Aku beli seharga sekian dan sekian." Yang

satunya lagi mengatakan, "Aku jual dengan harga sekion dan
sekian. " Maka Abu Ubaidah berkata, " Pernah diadukon kasus seperti
ini kepada lbnu Mas'ud, lalu ia mengatakan, 'Pernah diadukan kasus

seperti ini kepada Rasulullah SAW, lalu beliau menyuruh si penjual
untuk bersumpah, kemudian si pembeli diberi hak memilih, bila mau
ia boleh mengambil dan bila mau ia boleh meninggalkon."'

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ibnu Abil Ban
mengatakan, "Hadits ini mata rantai periwayatannya terputus, namun
asal hadits ini masyhur di kalangan para perawi hadits sehingga

mereka menerimanya dan menjadikannya sebagai landasan utama
untuk cabang-cabangnya." Al Khithabi mengatakan, "Para ahli fikih
telah menyatakan diterimanya hadits ini, sehingga hal ini
menunjukkan bahwa hadits ini ada asalnya, walaupun hadits ini
sendiri mengandung catatan mengenai mata rantai periwayatannya.

Diterimanya hadits ini sama seperti diterimanya hadits 'Tidak ada
wasiat untuk wsrisan' yang mana mengenai hadits ini pun ada

catatan." Hadits di atas dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat
bahwa klaim yang diterima adalah klaim si penjual bila terjadi
perselisihan dengan pembelinya mengenai hal-hal yang berkaitan

dengan akad jual beli, namun harus disertai dengan sumpah, demikian
ini bila tidak adanya kerelaan untuk saling mengembalikan. Namun
bila keduanya rela untuk saling mengembalikan, maka itu boleh, dan
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tidak ada perbedaan pendapat. Jadi, ketika terjadi perselisihan antara

penjual dan pembeli mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akad

jual beli, tidak ada jalan lain kecuali dengan pembatalan (yakni

masing-masing saling mengembalikan) atau dengan sumpah si penjual

yang kemudian pernyataan si penjual yang diterima. Konteksnya

menunjukkan tidak ada perbedaan antara tetapnya kondisi barang dan

telah rusaknya barang, karena tidak kuatnya riwayat yang menyatakan

tetapnya kondisi barang sehingga tidak bisa dijadikan argumen.

Pengembalian barang dalam keadaan rusak memungkinkan dilakukan,
yaitu masing-masing menanggung nilainya. Setelah anda yakin hadits

ini menunjukkan, bahwa klaim yang diakui adalah klaim penjual tanpa

membedakan kondisi barang, menurutku, tidak ada seorang pun yang

mengamalkannya dalam semua bentuk perselisihan, bahkan mereka

saling berbeda pendapat yang sangat panjang dalam semua rinciannya,
sehingga kadang terjadi kesamaan pendapat pada sebagiannya dan

kadang berbeda pendapat pada masalah lainnya. Sebab perbedaan

tersebut adalah sabda Nabi SAW, "Pembuktian adalah kewajiban
yong mengklaim, sedangkon sumpah adalah kewajiban yang

mengingkari." Jadi kedua hadits ini bersifat umum dan sekaligus

khusus.

Disebutkan di dalam 'Uyun Al Masail: Yang didengar adalah

pembuktian dari pengklaim sementara penjual bersumpah bahwa ia
menjualnya dengan harga sekian kemudian pembeli menyatakan

bahwa ia membelinya sekian. Pendapat yang masyhur, bahwa bila
keduanya mengklaim dan menyangkal, keduanya mulai diminta untuk
menyatakan sangkalan kemudian menyatakan klaim, kemudian

keduanya membatalkan jual beli. Ada juga yang mengatakan, "Hakim
yang membatalkan transaksi bila ada pihak yang tidak rela. Adapun
yang memaksa, bila yang memaksa itu pembeli, maka ditetapkan

untuknya, dan klaim penjual diterima bila disertai sumpah. Abu Daud

menyatakan bahwa yang diterima adalah pemyataan penjual atau

keduanya saling mengembalikan. Bagaimana bila keduanya membawa

bukti? Ia menjawab, "Sama juga." (yakni klaim penjual yang diterima
atau keduanya saling mengembalikan).
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2957. Dari lbnu Abbas M, ia menuturkan,' "*rrlko xoOi sew tiba di

Madinah, orang-orang biasa memesan buah-buahan untuk satu atau

dua tahun, maka beliau bersabda, 'Barangsiapo memesan buah-

buahan, maka ia harus memesqnnya dalam takaran yang diketahui

dan timbangan yang diketahui serta iangka waktu yang ditentukan."'
(HR. Jama'ah)

Ini sebagai argumen dalam pemesanan mengenai keharusan

menetapkan jenis barang yang dipesan ketika akad.

i-: ; t3 ;lv crs'21 'rJi; 
"ill 

r=e; ,s'i.i;t F)t )'s C

€'W 7ilt tqi'aLai *i; oA,ffi l, J';.,'t i1t
\iL'r'&i oki,Lii ,iu .P,hi ;\v)tj *,tahL)t
ta Pengertian Salam atag salaf adalah jual beli barang berdasarkan penyifatan yang

masih dalam jangkauan $lang memungkinkan untuk didapat), di mana seorang

Muslim membeli suatu barang dengan menetapkan sifat-sifatnya, baik barang itu

berupa makanan, binatang ataupun yang lainnya, yang penyerahannya

ditangguhkan hingga batas waktu tertentu. Pemesan harus menyerahkan uang

ketiki melakukan transaksi, kemudian ia menunggu penyerahan barang yang

dipesannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Ketika waktunya telah

tiba, maka penjual harus menyerahkan barang pesanan kepada pemesannya.

Tetapi dalamjual beli cara salam (pemesanan), bahwa bayarannya didahulukan,

sedang penyerahan barangnya dapat ditangguhkan hingga batas waktu tertentu.
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2958. Dori Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Abu Aufa,

keduanya mengataknn, "Ketiko kami memperoleh horta rampasan

perang bersama Rasulullah SAW, lalu datang kepada kami orang
Arab campuran dari Syam, ksmi memesan kepado mereka tepung,

gandum dan minyak untuk waktu tertentu." Ditanyakan, "Apakah

mereka memiliki tanamannya atau tidak? " Keduanya meniawab,

"Kami tidak pernah menanyakan hal itu kepada mereka." (HR.

Ahmad dan Al Bukhari)

: Al k ;a,r', ,' )',j);il*t tlf :\l'St -€')
/,

c6,z o6,., e 1,..o 6,. o1,., c 6,-#(s d1(, ;"il,
2959. Dalam riwayat lain disebutkan: "Dulu, pada masa Nabi SAll',

Abu Bakar dan Umar, komi biasa memeson tepung, gandum, kismis

dan kurma, walaupun kami tidak melihat barang itu pada mereka."
(Diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

to a t ' .1 o , ci.->:-fi ;i'q.'&i ,-r :ffi at J'y, i6 'jt; f 'oj *
(i6 ;.\t'rtt'i:'ut:t> :? iL

2960. Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW OriroOao,

'Barangsiapa memesan sesuatu, malra janganlah ia mengalihkannya

kepada yong lainnya. '" (HR.Abu Daud dan Ibnu Majah)

oG'b"H* l*'*Li a tW i' ii, Jtt:Jtt',- ;.t *
<loArt:^st t1r1 .^:.t:zs'* yA

ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

sesuotu, maka janganlah mensyaratkan

Mukhtashar NallulAuthar - 113

2961. Dari lbnu Umar,
'Barangsiapo memeson



kepada orang yang dipesannya selain memenuhinya. "' (HR. Ad-
Daraquthni)

2962. Dalam lafazh lain disebutkan: " Barangsiapa memesan sesuatu,

maka janganlah ia mengambil kecuqli apa yang telah dipesannya

otau uang mukanya. " (HR. Ad-Daraquthni)

Lafazh pertama [hadits nomor 29611 menunjukkan larangan

penggadaian disertai jaminan, sedangkan lafazah kedua [hadits nomor

2962)melarang iqalahls (pembatalan jual beli) sebagian.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: As-Salam

semakna dengan as-salaf. Dikemukakan di dalam Al Fatfu: Dari Al
Mawardi, bahwa istilah solaf adalah bahasa orang-orang Irak,

sedangkan salam adalah bahasa orang-orangHijaz. Salam adalah jual

beli barang yang dirincikan sifat-sifatnya yang masih dalam jangkauan

si penjual. Ulama telah sepakat bahwa pada cara ini boleh disyaratkan

apa yang biasa disyaratkan dalam jual beli, sedangkan uang muka

(persekot) diserahkan ketika akad.

Sabda beliau (dalam takaran yang diketahui), yakni

menetapkan jumlah yang dipesan sehingga dengan begitu berarti

pesanan itu diketahui jumlahnya (takarannya atau timbangannya).

Sabda beliau (serta iangka waktu yang ditentukan), ini
menunjukkan berlakunya penetapan waktu dalam pemesanan,

demikian menurut pendapat Jumhur, dan mereka mengatakan, "Tidak

boleh memesan untuk waktu itu juga." Namun golongan Syafi'i

berpendapat boleh, mereka mengatakan, "Karena dibolehkan

pemesanan yang ditangguhkan waktu penyerahannya, padahal itu

memungkinkan terjadinya penipuan, maka pemesanan secara

langsung (waktu itu juga) tentu lebih boleh." Jumhur berbeda

t5 lqalah ialah membatalkan transaksi jual beli dengan mengembalikan uang

kepada pembeli dan barang kepada penjual jika salah satunya atau keduanya

merasa menyesal.
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pendapat dalam hal kadar waktu penangguhan penyerahan barang
yang dipesan, Abu Hanifah mengatakan, "Tidak ada perbedaan antara
waktu yang dekat dengan waktu yang lama." Para sahabat Malik
mengatakan, "Jangka waktunya adalah jangka waktu di mana pasar-
pasar telah mengalami fluktuasi harga." Menurut mereka, minimalnya
tiga hari, sedangkan menurut Ibnu Al Qasim minimal lima belas hari,
sementara Imam Malik membolehkan pemesanan hingga musim
panen dan tibanya para jema'ah haji. Pendapat yang benar dalam hal
ini adalah pendapat golongan Syaf i, yaitu tidak membatasi waktu,
karena tidak adanya dalil yang menunjukkan pembatasan waktu.
Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa tidak adanya
pembatasan waktu bisa termasuk jual beli barang yang tidak ada,
padahal cara ini tidak diperbolehkan kecuali pada cara salam
(pemesanan), sehingga dengan tidak adanya pembatasan waktu itu
menjadi tidak ada bedanya dengan jual beli biasa, karena yang
membedakannya adalah jangka waktu. Pendapat ini dibantah, bahwa
redaksi akadnya yang berbeda.

Perlu diketahui, bahwa salam (pemesanan) mempunyai syarat-
syarat yang tidak semuanya disebutkan di dalam hadits di atas, akan
tetapi telah dikemukakan di dalam kitab-kitab fikih. Kita tidak perlu
mengungkap hal-hal yang tidak ada dalilnya di sini, kecuali
mengemukakan hal-hal yang telah disepakati (telah terjadi ijma)
mengenai pensyaratan diketahuinya sifat barang yang dipesan,
sehingga dengan begitu bisa dibedakan dengan yang lainnya.

Ucapan perawi (Kami tidok pernah menanyakan hal itu
kepada mereka) menunjukkan bahwa tidak disyaratkan barang yang
dipesan itu ada pada orang yang menerima pesanan, hal ini
disimpulkan dari persetujuan Nabi SAW pada cara mereka yang
melakukan pesanan tanpa mengetahui apakah barang itu ada pada
mereka atau tidak.

Ucapan perawi (wolaupun kami tidak melihat barang itu
pada mereka), dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan redaksi:
"memesan kepada orang-orang yong mona barang itu tidak ada pada
mereka", yakni mereka tidak memiliki sumber terigu, gandum, kurma
dan kismis. Ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya memesan
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barang ketika sedang tidak musim untuk diserahkan pada musimnya,
dalam hal ini Jumhur membolehkannya.

Sabda beliau (Barangsiapa memesan sesuatu, maka
janganlah ia mengalihkannya kepada yang lainnya), pensyarah

mengatakan: Di dalam mata rantai periwayatannya terdapat 'Athiyah
bin Sa'd Al 'Aufi yang menurut Al Mundziri hadits yang

diriwayatkannya tidak dapat dijadikan argumen. Pengertian sabda

beliau (maka janganlah ia mengalihkannya kepada yang lainnya),
konteksnya, bahwa kata ganti itu adalah untuk "barang yang dipesan",
bukan harganya yang telah dibayarkan (uang mukanya). Artinya,
barang yang dipesan itu tidak boleh dihargakan sebelum diterimanya
dan tidak boleh dijual kembali sebelum diserahterimakan, yaitu tidak
boleh dialihkan kepada selain akad pemesanan. Ada juga yang
berpendapat, bahwa kata ganti dimaksud adalah uang muka pesanan,

demikian penjelasan Ibnu Ruslan di dalam Syarfu As-Sunnah dan
lainnya. Maksudnya, si pemesan tidak boleh mengalihkan uang muka
itu untuk barang lainnya, misalnya dinyatakan sebagai pembayaran

untuk barang lainnya. Hal ini tidak boleh dilakukannya sampai ia
menerima barang pesanannya. Demikian pendapat Malik, Abu
Hanifah, AI Hadi dan Al Muayyid Billah. Sementara Asy-Syaf i dan

Zafr mengatakan, "Hal itu boleh dilakukan, karena nilai itu sebagai
pengganti jangka waktu di mana itu sudah berada di dalam tanggung
jawabnya, maka ia boleh menggunakannya sebagaimana pinjaman.
Karena nilai itu akan kembali kepadanya bila transaksi dibatalkan.

Sabda beliau (maha janganlah mensyaratkan kepada orang
yang dipesannya selain memenahinya) menunjukkan tidak bolehnya
mensyaratkan sesuafu dalam akad pemesanan selain memenuhi
pesanannya. Penulis berdalih dengan hadits ini untuk membedakannya
dengan penggadaian. Telah diriwayatkan pendapat dari Sa'id bin
Jubair, bahwa penggadaian di dalam pesanan adalah riba yang

dijamin. Dan telah diriwayatkan pula pendapat seperti itu dari Ibnu
IJmar, Al Auza'i dan Al Hasan serta salah satu riwayat dari Ahmad.
Selain mereka menyatakan adanya rukhshah, mereka berdalih dengan

riwayat yang disebutkan di dalam Ash-Shabih dari hadits Aisyah,
bahwasanya Nabi SAW membeli makanan dari seorang yahudi
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dengan penangguhan pembayaran dan beliau menggadaikan baju
perangnya yang terbuat dari besi. Untuk hadits ini, Al Bukhari
mencantumkannya dengan sub judul "Bab: Gadaian dalam
pemesanan" juga dicantumkan pada sub judul "Bab: Jaminan dalam
pesanan."
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KITAB SARDH

(PINJAMAN YANG DIPAKAI HABIS)

Bab: Keutamaan Memberi Pinjaman

11 :Js &
(f6 ,.r irrry .i7 V,r6.:rr vt ,;7

2963. Dari lbnu Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidaklah

seorang muslim memberikan pinjaman dua kali, kecuali baginya
(pahala) seperti menyodaqahkonnya satu koli. " (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ada banyak

hadits yang menyebutkan tentang keutamaan memberikan pinjaman,

dan umumnya ayat Al Qur'an dan hadits-hadits yang

menyinggungnya menunjukkan keutamaan saling membantu dan

memenuhi kebutuhan sesama muslim, meringankan beban

kesulitannya dan menutupi kekurangannya.

Bab: Peminjaman Hewan dan Pengembaliannya dengan Hewan
Sejenis

f; q eL:u ,L W i, J';:, ?:flt.'iu "g i;:;',s) a
t€r-Jl1'r3i igrl .,t'a t*i &V,lvj,* I

(r*:)
2964. Dari Abu Hurairah RA, ia menuturkan, "Rasulullah SAW

pernah meminjam seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta

yang lebih baik usianya dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda,
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'sebaik-baik kalian adaloh yang paling dalam mengembalikan

(hut angnya). "' (HR. Ahmad dan At-Tirm idzi, ia menilainya shahih)

q f)in i a'kffi )tl.';:r'l,J".a,t.i,Sv gtt',rj *
,l rf-/,/. ri i,'.)-,iK. b';t'q;|'ol'o.7G'ytilt
.^5'&Li ,6t ,VLp ,itl1 ^yi.i i,ir- .QV t:rr-,- y';

<U rEJ, ly. ur:*,,st l,t'r.,)

2965. Dari Abu Rafi', ia menuturkan, "Rasulullah SAI( pernah

meminjam unta muda, lalu datanglah unta shodaqah, lalu beliau

memerintahkanku untuk membayarkan hutang unta muda kepada

orang yang telah dipinjaminya, lalu alru katakan, 'Aku tidak
menemukan pada kumpulan unta itu kecuali unta dewasa (usia tujuh

tahunan) yang bagus.' Beliau bersabda, 'Berikanlah itu kepadanya.

Korena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik

dalam mengembalikan hutangnya."' (HR. Jama'ah kecuali Al
Bukhari)

^* ott ti', itbt;oi W Ct Jt'6t7i ie i,Ss #'€)'*
., o" .::: . ,-"

F ,+>;v fi !:to ok tt 
',ir 

'Jvt ,# 4 zJ'; ,)L',F'rG

,i"iy$)',ry;Cy.
2966. Dari Abu Sa'id, ia menuturkan, "seorang Badui datang kepada

Nabi SAW untuk menagih hutangnya, lalu beliau mengutus utusan

kepada Khaulah binti Qois dan mengatokan kepadarrya, 'Jika engknu

memiliki kurmo, maks pinjomkanlah kepada kami hingga knmi

mendapatkan latrma lainnya lalu kami bayarkan kepadamu."'

(Ringkasan dari riwayat Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Kedua hadits

pertama menunjukkan bolehnya menambah pengembalian dari jumlah
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pinjaman. Mengenai hal ini insya Allah akan dibahas kemudian.

Kedua hadits itu juga menunjukkan bolehnya meminjam binatang,

clemikian menurut pendapat Jumhur, namun Malik, Asy-Syafi'i dan

segolongan ulama mengecualian peminjaman hewan pejantan, mereka

mengatakan, "Itu tidak boleh, karena hal itu akan menyebabkan

habisnya hewan kejantanan." Sedangkan hadits Abu Sa'id

menunjukkan bolehnya seseorang yang mempunyai hutang untuk

melunasi dengan hutang lainnya. Sejauh yang aku ketahui, tidak ada

perbedaan pendapat dalam hal ini'

Bab: Bolehnya Memberikan Tambahan Pada Saat Pengembalian'

Namun Dilarang Menetapkan Tambahan sebelum Pengembalian

2967. Dari Abu Hurairah M, ia menuturkan, "Seorong laki-laki

menghutangkan kepada Nabi SAll seekor unta dengan umur tertentu,

pada suatu hari ia datang untuk menagihnya, maka beliau berkata,

'Berikan kepadanya.' Lalu para sahabat mencarikan unta dengan

umur tersebut namun tidok menemukannya kecuali yang lebih tua dari

itu, mako beliau berkata, 'Berilcon itu kepodanya.' Lalu laki-laki itu

berkata, 'Engkau telah melunasi padaht, semoga Allah melunosi

padamu.' Maka Nabi SAW bersabda, 'sesunguhnya sebaik-baik

kalian adalah yang paling baik di antoro kalian dalam

mengembalilean hut angnya.' (Mutafaq'Alaih)

G: '* '"o-,; * d,o?1' UttS:i6^& lrs *
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2968. Dari Jqbir RA, ia menuturkan, "Aku mendatangi Nabi SAW,

sementara beliau mempunyoi suatu hutang kepadaku, lalu beliau
melunasinya dan menambahirrya. " (Muttafaq 'Alaih)

ii :Jui r'i ,sd,,iri' it i'ei 9 yrst i,y-; ,fi'*
,!t!, JL'^b i i ,snl b'; i*, tii riy:ffi i l'i,
'rr i\r1 
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2969. Dari Anas, ia ditanyo, "Seseorang di ontaro komi
meminjamkan uang kepada saudaranya, lalu si peminjam memberi
hadish kepada yang meminjaminya?" Anas menjawab, "Rasulullah
SAW telah bersobda, 'Apabila seseorang di antara kalian memberi
pinjaman, lalu yang diberi pinjaman memberi hadioh kepadanya otau
membawanya di atas kendaraan, maka janganlah ia menqikinya don
jangan menerimanya, kecuali jika hal itu memang biasa ia lakukan
ontara si peminjam dan si pemberi pinjaman. "'(HR. Ibnu Majah)

7"*'*Ux;;i rilisu ffi dt f ,it *t6;;lt t,.
olJ-r)

(?)6'€.
2970. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bila
meminjamkan, maka janganlah menerima hadiah. " (Diriwayatkan
oleh Al Bukhari di dalam kitab Tarikhnya)

,t;c.; i' lb*i fi.ytlis iJv o*'iAj ii;'1. Oiy
anG 6 ,h,, J, U ;:6 tir, iu ArCSt fir\a1t:;.Jrd
itr.,> .6:f*,;il'r >,cJ;'b"ri ;*,b')l /.,b qy
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2971. Dori Abu Burclah bin Abu Musa, ia menuturkan, "Ketikn aku

sampai di Madinah, aku berjumpa dengan Abdullah bin salam, lalu ia

berkata kepadaku, 'Kini engkau berada di sebuah negeri yang mana

riba telah merebak. Bila engkau mempunyai hak atas seseorang, lalu

ia memberimu hodiah sekantung rumput atau sekatung gandum atau

sekantung makanan hewan, maka ianganlah engknu menerimanya,

karena sesungguhnya itu adalah riba. "' (Diriwayatkan oleh Al

Bukhari di dalam kitab Shabibnya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ola mengatakan: Hadits Abu

Hurairah menunjukkan: Bolehnya menagih hutang bila telah jatuh

tempo; Baiknya akhlak Nabi SAW; Rendah hati dan santunnya beliau;

Bolehnya meminjam hewan ternak; Bolehnya mengembalikan

pinjaman dengan yang lebih baik kepada yang memberi pinjaman bila

tidak disyaratkan di dalam akad ketika meminjam. Demikian yang

dikatakan oleh Jumhur. Adapun bila tambahan itu telah disyaratkan

ketika akad, maka disepakati haramnya. Bolehnya memberikan

tambahan ketika mengembalikan tidak menunjukkan bolehnya

memberikan hadiah atau serupanya sebelum pengembalian, karena

yang dilakukan sebelum pengembalian statusnya sebagai sogokan

sehingga tidak halal, hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh kedua

hadits Anas di atas dan a/sar Abdullah bin Salam. Tapi bila hal ini

memang tradisi yang biasa terjadi antara peminjam dan pembeli, maka

tidak apa-apa. Di antara yang menunjukkan tidak halalnya pinjaman

yang memberikan bunga kepada si pemberi pinjaman adalah riwayat

yang dikeluarkan oleh Al Baihaqi di dalam Al Ma'rifah: Dari

Fadhalah bin Ubaid secara mouquf dengan redaksi: "Setiap pinjaman

yang melahirkan bunga, maka itu adalah salah satuienis riba."
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2972. Dari Anas, ia menuturl<an, "Rasulullah SAW *rrffoiorkan baiu

besinya kepada seorang yahudi di Madinah, kemudian beliau

mengambil gandum dari orang yahudi tersebut untuk keluarga beliau. "

(HR. Ahmad, Al Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

,WF'.. ;lj_G?

1iG'7i1.dr- ',t G'tt

2973. Dari Aisyah M, bahwasanya Nabi SAW membeli makanan dari

seorang yahudi dengan pembayaran tempo hingga waktu tertentu,

dan beliau menggadaikan baju besinya. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

.;,-3 "F, Gu'; lltr'q;fr'*'t-j1'; &]is Q'j ,rt'u'':
(e;i1

2974. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Ketika beliau meninggal,

baju besinya masih digadaikan pada seorang yahudi dengan nilai
gadaian tiga puluh sha' gandun." (HR. Al Bukhari dan Muslim)

''d' c' ' / ' tf, e*6 r.tr"eArtt;\i.,.rvlt?yq4., 
.

2975. Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits

serupa yang bersumber dari Ibnu Abbas.
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Bisa difaharni dari riwayat ini tentang bolehnya menggadaikan

dalam kondisi mendekati kematian dan bolehnya bertransaksi dengan

ahlu dzirnmah (non muslim yang berada di wilayah kekuasaan kaum

muslimin).

$ ^*n" 3";'fist ,S'r-- ok trt ,# "4t f ,9" ;;:e'gj *
;it'#) ,G'-;'; ck $y.^"rr. t'H'rlrst ;, ,t;';ik

(G,frr, rylt bgi"" s'>'u6t'-' P') 3';'
2976. Dari Abu Hurairah M, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau

bersabda, "Hewan tunggangan yang digadaikan boleh

ditunggangangi dengan menanggung biaya (pemeliharaan)nya, dan

susu hewan yang digadaikan boleh diminum dengan menanggung

biaya (pemeliharaan)nya, Orang yang menunggonginya dan

meminumnya menanggung biaya (pemeliharaan)nya. " (HR. Jama'ah

kecuali Muslim dan An-Nasa'i)

'rlr,;:, 16? ,i€r":t ou" 
-t;'; t:1t Uk 6y,u,i';:
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2977. Dalam lafazh lainnya disebutkan : "Bila hr*o, itu telah

digadaikan, maka penerima gadaian menonggung makanannya. Susu

hewan yang digadaikan boleh diminum, dan yang meminumnya

menonggung bi aya (pemelihar a an) nya." (HR. Ahmad)

,:,5:, ,s!t +v 4 ,]'Sr 3lX 
'! 
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at(P
2978. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAl4/, beliau bersabda, "Borang

gadaian tidak hilang dari pemililvtya yang telah menggadaikannya,
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karena keuntungan baginya dan kerugian pun untuknya."
(Diriwayatkan oleh Asy-Syaf i dan Ad-Daraquthni, ia mengatakan,

"Isnadnya baik dan bersambung.")

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(kepada seorang yohudi), yaitu Abu Asy-Syahm, sebagaimana

dijelaskan oleh Asy-Syaf i dan Al Baihaqi dari jalur Ja'far bin
Muhammad, dari ayahnya. bahwasanya Nabi SAW menggadaikan

baju besinya kepada Abu Asy-Syahm, seorang laki-laki yahudi dari

Bani Zhafar, untuk mendapatkan gandum. Hadits-hadits di atas

menunjukkan disyariatkannya penggadaian, dan telah disepakati

bolehnya penggadaian. Allah Ta'ala telah berfinnan, "Jika kalian
dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang

kolian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ado
barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). " (Qs. Al
Baqarah (2): 283). Pembatasan dengan perjalanan dalam ayat ini
semata-mata dimaksudkan untuk menunjukkan keumuman, bahwa
diduga ketika sedang di perjalanan tidak ada penulis atau saksi,

sehingga biasanya tidak diperlukan jaminan (barang gadaian) kecuali
di dalam perjalanan. Hadits di atas juga menunjukkan bolehnya

bermu'amalah dengan orang kafir dalam hal-hal yang tidak
diharamkan. Juga menunjukkan bolehnya menggadaikan senjata

kepada ahlu dzimmah, tapi tidak kepada musuh. Selain itu, hadits di
atas juga menunjukkan bolehnya membeli dengan pembayaran

ditangguhkan. Tentang mu'amalah Nabi SAW dengan orang yahudi

dalam kasus ini, yang mana beliau tidak melakukannya dengan

sahabat, ulama mengatakan, "Bisa jadi hal ini untuk menunjukkan
bolehnya hal tersebut, atau mungkin karena saat itu sahabat pun

sedang tidak memiliki barang yang beliau butuhkan, atau beliau
khawatir para sahabat tidak mau menghargakannya atau tidak mau

menerima gantinya, karena beliau tidak mau menyulitkan mereka."

Sabda beliau Qfewan tunggangan yang digadaikan boleh

ditunggangangi dengan menanggung biaya (pemeliharaan)nya ...
dst.) menunjukkan bolehnya penerima gadaian untuk memanfaatkan

barang gadaian bila ia memenuhi biaya yang dibutuhkannya walaupun
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tanpa seizin pemiliknya. Demikian pendapat Ahmad, Ishaq, Al-Laits

dan Al Hasan.

sabda beliau (Barang gadaian tidak hilang dari pemiliknya),

maksudnya tidak menjadi milik orang yang menerima gadaian, yaitu

selama belum jatuh tempo yang telah disepakati. Abdurrazaq

meriwayatkan dari Ma'mar, bahwasanya ia menafsirkan kalimat itu

sebagai berikut: Yaitu bila seseorang mengatakan, "Jika aku belum

mengembalikan hartamu, maka barang gadaian itu menjadi milikmu."

Ada riwayat lain darinya bahwa ia menafsirkannya: Bila barang itu

rusak, maka hak si penerima gadaian tidak hilang, adapun yang rusak

itu menjadi tanggungan orang yang menggadaikan, karena keuntungan

baginya dan kerugian pun untuknya. Diriwayatkan, bahwa pada masa

jahiliyah, orang yang menerima gadaian sebagai pemilik barang bila

orang yang menggadaikan barangnya itu tidak mengembalikan haknya

pada waktu yang telah disepakati, lalu Nabi SAW menggugurkannya.
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KITAB HAWALAT,U lruvuNDAHAN HUTANG)
DAN DHAMAM, ITnNJAMINAN)

Bab: Wajibnya Menerima Pemindahan Hutang Kepada Orang
Kaya

2979. Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
"Penundaon pembayoran hutong tanpa udzur oleh orang kaya adalah
suatu kezhaliman. Jiko seseorang di antara lralian diminta supqya
menagih hutang kepada orang kaya, hendaklah ia menagihnya." (HR.
Jama'ah)

Hawolah ialah mengalihkan atau memindahkan hutang dari satu penghutang
kepada penghutang yang lainnya. Misalnya: A mempunyai piutang pada B,
sementara itu B juga mempunyai piutang pada C yang jumlahnya sama dengan
hutangnya kepada A. Ketika A menagih kepada B, ia mengatakan, ..Aku

pindahkan pembayaran hutangku kepada C, karena ia pun mempunyai hutang
kepadaku dalam jumlah yang sama dengan hutangku kepadamu, maka tagihlah
pembayarannya kepadanya." Jika C menerima pengalihan tersebut, maka hutang
B dianggap lunas.
Dhaman adalah menanggung hak atas seseorang yang wajib menunaikannya.
Misalnya: seseorang wajib menunaikan sesuatu hak, lalu orang lain yang berhak
mengelola hartanya sendiri berkata, "la menjadi tanggung jawabku dan aku yang
menjadi penjaminnya." Jadi kewajiban penunaian hak itu kini menjadi
tanggungannya, karena ia yang menjadi penjaminnya. Pemilik hak berhak
menuntut penjamin supaya menunaikan hak tersebut jika orang yang diwajibkan
menunaikan hak yang kini berada dalam tanggungan tidak dapat
menunaikannya.
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2980. Dalam lafazh Ahmad disebutkan: "don barangsiapa dimintq
supoya memindahkan hutang pada orang kaya, hendaklah ia
memindahkannyo."

(*6'r.t i\r1 .'^,i.u ,u{,
zgLl. Dari Ibnu Umar RA, dari NaUi Sew, beliau i"rruiiu,
"Penundaan pembayaran hutang tanpa udzur oleh orang kaya adalah
suatu kezhaliman. Jika engkau diminta supaya memindahkan hutang
pada orang kaya, hendaklah engkau menagihnya." (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Kedua hadits di
atas menunjukkan wajibnya orang yang memindahkan hutang pada

orang kaya untuk menagihnya. Demikian pendapat golongan Zhahiri,
mayoritas golongan Hanbali, Abu Tsaur dan Ibnu Jarir. Sedangkan
Jumhur pendapat sunnah.

Bab: Menjamin Hutang Mayat yang Tidak Berpunya

t*-f 6l) & Ut Jb; ils ffi 4' * ,riy,';L it ,f
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2982. Dari Salqmah bin Al Al<wa', ia menuturkan, "Kami sedang

bersama Nabi SAW, lalu didatangkan jenazah, kemudian mereka

berkata, 'Wahai Rasulullah, shalatkanlah jenazah ini.' Beliau

128 - Mulrhtashar IttallulAuthar



bertanya, 'Apa ia meninggalkan sesuatu?' Mereka menjawab,
'Tidak.' Beliau berlanya lagi, 'Apa ia mempunycti hutong?' Mereka
menjawab, 'Tiga dinar.' Beliau berkata, 'Shalatkanlah teman kalian
ini.' Maka Abu Qatadah berkata, 'Saholatkanlah dia wahai
Rosulullah. Hutangnya menjadi tonggungonku.' Maka beliau pun
menyalatkannyo." (HR. Ahmad, Al Bukhari dan An-Nasa'i)

tatt t:i vf i:=it as-ts

A.frt y.Jq ,!qu')t
2983.Imam yang lima selain Abu Daud juga meriwayatkan kisah ini
yang bersumber dari Abu Qatadah. Riwayat ini dishahihkan oleh At-
Tirmidzi. Dalam riwayat ini, An-Nasa'i dan Ibnu Majah
menyebutkan: "Abu Qatadah berkata, 'Aku menjaminnya
(hutangnya). "'

2984. Dari Jabir, ia menuturkan, "RasuluUah SAW tidak menyalatkan

orong yang meninggal dengan meninggalkan hutong. Lalu
didatangkon mayat, beliau pun bertanya, 'Apakah ia punya hutang?'
Mereka menjawab, 'Ya, dua dinar.' Beliau berkata, 'Shalatkanlah

teman kalian ini.' Maka Abu Qatadah berkata, 'Dua dinar itu menjadi
tanggunganku wahai Rasulullah.' Maks beliau pun menyalatkannya.

Kemudian setelah Allah memberikan kemenangan kepada Rasul-Nya,

beliau bersabda, 'Aku lebih berhak terhadap setiap mukmin daripoda
dirinya sendiri. Barangsiapa yang meninggalkan hutang, maka
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menjodi tanggungonku, dan barangsiapa meninggalkan harta maka

menjadi hak para ahli warisnya' "' (HR. Ahmad, Abu Daud dan An-

Nasa'i)

Pensyarah Rahimahul I ah Ta' al a mengatakan: Hadits-hadits di

atas menunjukkan sahnya menjamin hUtang orang yang telah

meninggal, dan jaminan itu mewajibkan si penjamin memenuhinya,

baik mayat itu orang miskin ataupun orang kaya. Demikian pendapat

Jumhur. Adapun Nabi SAW menyalatkan orang yang berhutang

setelah Altah memberikan kemenangan kepada beliau, itu adalah

karena beliau melunasinya dari harta yang diperoleh dari kemenangan

itu. Ibnu Baththal mengatakan, "Begitulah seharusnya yang dilakukan

oleh mereka yang mengurusi perkara kaum muslimin terhadap hutang

muslim yang meninggal."

Bab: orang yang Dijamin Terlepas Dari Kewajibannya Setelah

Penjamin Memenuhinya, Bukan Pada Saat Menyatakan
Penjaminan
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2985. Dari Jabir, ia menuturkan, "seorang lakriaki meninggal, lalu

knmi memandilcannya, memberinya wewangian dan mengafaninya,

kemudian kami bawaknn kepada Rasulullah sAW, lalu kami

t.o I
(J^>l
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mengatakqn, 'Engkou akan menyalatkannya?' Beliau pun melangkah
satu langkah, lalu beliau bertanya, 'Apa ia mempunyai hutang?'
Kami menjawab, 'Dua dinar.' Beliau pun berbalik. Lalu Abu Qatadah
menanggung hutang dua dinar itu. Kemudian kami menemui beliau,
lalu Abu Qatadah mengatakan, 'Dua dinar itu menjadi
tanggunganku.' Makq Rasulullah SAW bertanyo (menegaskan), 'Allah

telah menutupi hak pemberi hutang, dan si mayat telah terbebas
dorinya?' Abu Qatadoh menjawab, 'Ya.' Maka beliau pun
menyulatkannyo. Satu hari setelah itu, beliau bertanya, 'Bagaimana

nasibnya yang dua dinar itu?' Abu Qatadah menjawab. 'Ia baru
meninggal kemarin.' Keesokan harinya Abu Qatadah datang kepada
beliau lalu berkata, 'Aku telah melunasinya.' Maka Rasulullah SAW
bersabda, 'Sekarang kulitnya sudah terasa dingin olehnya. "' (HR.
Ahmad)

Maksud sabda beliau (dan si mayat telah terbebas darinya)
adalah penjaminan itu tidak diniati untuk ditarik kembali.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Sekarang kulitnya sudah terasa dingin olehnya) menunjukkan
bahwa terbebasnya si mayat dari ikatan hutang dan terbebasnya ia dari
kewajibannya yang sesungguhnya serta terlepasnya dari siksaan

adalah ketika dilunasinya hutang tersebut, bukan pada saat

ditanggungnya hutang dengan penjaminan. Karena itulah Nabi SAW
segera menanyakan kepada Abu Qatadah pada hari berikutnya tentang
pelunasan hutang mayat tersebut. Hadits ini juga menunjukkan
dianjurkannya pemimpin untuk ikut mendukung penanggungan

hutang mayat dengan segera. Juga menunjukkan dianjurkannya hal

tersebut kepada semua kaum muslimin, karena perbuatan ini termasuk

saling menolong dalam kebaikan. Lain dari itu, menunjukkan pula
sahnya menyumbangkan jaminan untuk hutang mayat.
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Bab: Jaminan Barang adalah Tanggungan Penjual Bila Ada yang

Mengaku Sebagai PemiliknYa
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2986. Dari Al Hasan, dari Samurah, ia berkata, "Rasulullqh SAW

bersabda, ,Barangsiapa menemukan hartanya masih utuh pada

seseorang, maka ia tebih berhak terhadapnya' dan ia berhak

menuntut (sewa/biaya) pemanfaatannya dari yang meniualnya." (HR.

Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)
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2987. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Jiks suatu barang dicuri

dari seseorang, atau hilang darinya, lalu ia menemukannya masih

utuh pada seseorang, maka ia lebih berhak terhadapnya, sedangkan si

pembeli menuntut harganya kepada orang yang telah menjual

kepadanya." (HR.Ahmad dan Ibnu Majah)

Pensyarah Rshimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Barangsiapo menemukan hartanya pada seseorang), yakni hartanya

yurg aigosob (dirampas) atau dicuri, lalu ia mendapatinya pada

,"r.or*g, baik laki-laki maupun perempuan, maka ia lebih berhak

terhadapnya daripada orang lain bila ia bisa memastikan

kepemilikannya dengan menunjukkan bukti, atau orang yang

*.rn.g*gnya itu mempercayai pengakuannya. Kemudian bila harta

itu merupakan harta yang bisa menghasilkan, maka di samping berhak

mengambil kembali harta itu, ia juga berhak menuntut yang

dihasilkannya selama keberadaan harta itu di tangan orang tersebut,

baik orang tersebut memanfaatnya maupun tidak selama berada di
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tangannya. Jika harta itu telah berkurang bukan karena digunakan,
misalnya lusuh (bila harta itu berupa pakaian), buta atau putus
tangannya (bila harta itu berupa hamba sahaya), maka menurut suatu
pendapat, ia berhak menuntut konpensasinya di samping upahnya
selama dalam kondisi normal dan setelah terjadinya kekurangan.
Begitu j.rga bila kekurangan tersebut diakibatkan penggunaan
(pemanfaatan).

Sabda beliau (sedangkan si pembeli menuntut harganya
kepada orang yong telah menjual kepadonya), yalai si pembeli
menuntut kembali uangnya dari orang yang telah menjual barang itu
kepadanya. Namun menurut golongan Al Haduwiyah bahwa si

pembeli tidak menuntut kembali uangnya kepada orang yang telah
menjual barang itu kepadanya, kecuali bila penyerahan barang
tersebut kepada pemilik aslinya itu atas seizin si penjual atau
berdasarkan keputusan hakim karena adanya bukti atau
sepengetahuannya, bukan berdasarkan keputusan hakim yang

berpatokan pada pengakuan si pembeli atau tekanannya, bila hakim
memutuskan berdasarkan hal itu maka si pembeli tidak boleh
menuntut kepada penjualnya. Kernudian bila si pembeli mengetahui
bahwa barang itu barang yang digosob (dirampas), maka diajukan
pula tuntutan kepadanya sebagaimana yang biasa diajukan kepada
penggosob, yaitu berupa upah dan konpensasinya. Namun bila ia tidak
mengetahui status barang itu, maka kepemilikannya selama ini adalatr

sebagai amanat seperti titipan. Ada juga yang mengatakan, sebagai

penjamin, namun dalam kondisi ini ia berhak menuntut kerugian
kepada orang yang telah menjual barang itu kepadanya.
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Bab: Menagih Hutang Kepada Orang Kaya dan Menggugurkan

Hutang dari Orang Yang Kesulitan

o 7. c c/ o /

+r,jJl J. ).P f
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2988. Dari Amr bin Asy-syarid, dari ayahnya, dari Nabi sAW, beliau

bersabda, "Penundaan pembayaran hutang tanpa udzur oleh orang

kaya adalah suatu kezhaliman, maka halal mengadukannya dan

menahannya (memenjorakannya)." (HR. Imam yang lima kecuali At-

Tirmidzi)

't'bJ}it;} \1 LL i$6';J @ ;ur 'J";'r'Jtd .*-''.+r-'t ,V't'r$;
4t

.d]i !f r(l
2g[g. Dari Abu Sa'id, ia be,kata, i'"o"nf laki-laki di mosa

Rasulullah sAW mengalami musibah pada buah-buahan yang telah

dibelinya sehingga ia menanggung banyak hutang' maka beliau

bersabda, 'Bershadaqahlah kalian kepadanya.' Lalu orang-orong pun

bershadaqah kepadanyo, nomun jumlahnya belum mencukupi untuk

r8 Taflis adalah hutang seseorang yang menghabiskan selu-ruh hartanya hingga

tidak ada yang tersiia sedikit pun biginya karena digunakan untuk membayar

hutang-hutangnYa.
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melunasi semua hutangnya. Kemudian Rasulullah SAW berkota
kepada orong-orang yang menghutanginya, 'Ambillah apa kalian
dapatkan, tidak ado lagt yang bisa kalian terima selain i/u. "' (HR.
Jama'ah kecuali Al Bukhari)

Pensyarah Rahimohullah Ta'ola mengatakan: Sabda beliau
(Penundaan pembayaran hatang tanpa udzur oleh orang kayo
adalah suotu keThaliman, maka halal mengadukannya dan
mena hanny a (memenj a rakannya)), hadits ini menunjukkan bolehnya
memenjarakan orang berhutang yang tidak membayar hutangnya
sampai ia melunasi hutangnya bila ia orang yang sebenarnya mampu
melunasi hutangnya, hal ini sebagai didikan dan hukuman baginya,
tapi hal itu tidak dilakukan terhadap orang yang memang tidak mampu
membayarnya. Mereka yang membolehkan memenjarakan orang yang
tidak membayar hutangnya padahal ia mampu membayarnya adalah
golongan Hanafi danZaidbin Ali.

Sabda beliau (Seorang loki-laki di masa Rasulullah SAW
mengalami musibah pada buah-buahan yang telah dibelinya
sehingga ia menanggung banyak hatang), ini menunjukkan bahwa
bila buah-buahan terkena musibah (terkena hama), maka menjadi
tanggungan si pembeli. Telah dikemukakan pada bagian yang lalu,
hadits yang menunjukkan bahwa penjual harus menggugurkan
tanggungan pembeli senilai barang yang terkena musibah (hama atau
penyakit tanaman lainnya). Kemudian kedua hadits itu dipadukan
yang kesimpulannya, bahwa pengguguran itu dimaknai sebagai
anjuran. Ada juga yang mengatakan, bahwa itu khusus berlaku pada

buah-buahan yang dijual sebelum tampak bagusnya (sebelum layak
dipetik). Ada juga yang mengatakan, hadits Abu Sa'id ini ditafsiri
batrwa dianjurkan bershadaqah kepada orang yang berhutang (yang
tidak mampu melunasinya), juga bahwa pelunasan hutang kepada

orang-orang yang telah menghutanginya merupakan akhlak terpuji,
namun shadaqah itu tidak bersifat wajib dan juga penulasan itu tidak
bersifat wajib. Itulah yang tersirat dari hadits tersebut. Pandangan ini
diperkuat oleh hadits yang menyebutkan tentang pengguguran hutang
dari orang yang terkena musibah: "Bila engkau menjual buah kepada
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squdaramu lalu terkena hama, maka tidak hctlal bagimu untuk

mengambil sedikit pun dari (pembayaran)nya. Dengon alasan apa

engkau mengambil harta squdaramu secar{] tidak benar?" (HR'

Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah), juga diperkuat oleh

sabda beliau pada hadits tadi, "tidak ada lagi yang bisa kolian terima

seloin itlt." Ini menunjukkan bahwa (dalam kondisi tersebut)

pelunasan hutangnya tidaklah wajib, seandainya wajib, maka hutang

itu tidak gugur hanya karena kesulitan tersebut, bahkan ditangguhkan

hingga si penghutang mempunyai kelapangan.

Bab: Orang yang Mendapati Barang yang Telah Dibeli dari

Seseorang Ternyata Ada Padanya Namun Ia Telah Bangkrut

.ot, c

*L;j ). ',e
'.'t-- 9 /, .1-.t. c.
:JU ffi Cl t o-,* ,f ;r"-^>-tt ;o'r'..ir... 

1,1.t'.'o,
(J^>l oty) .4 ,71 Se q

2990. Dari Al Hasan, dari samurah, dari Nabi sAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa mendapati barangnya masih utuh (seperti semula)

poda seseorong yang banglcrut, maka ia lebih berhak terhadapnya."

(HR. Ahmad)

,. -// / z / c .
a-cb J,.> 1 3,,

':):)\i'J; ;,so ffiut r,#;;-:-;'€j *
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2991. Dari Abu

iL'>
nrroiron M,"dari Nabi SAW, Urtiou bersabda,

"Barongsiapa mendapati hartanya masih utuh (belum berubah) pada

seorang laki-laki yang banglcrut -atau seseorang yang banglcrut-,

malra ia tebih berhak terhadap harta itu daripada orong lain." (HR.

Jama'ah)

*?lrL.-;i' uj tiy ,'?yalt ,h'St eJo
<Ufr6$;ti;> bG qll

t. c

oJ:.c
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2992. Dalam lafazh lain disebutkan: Beliau bersabda tentang
seseorang yang kehilangan bara lalu ia mendapati barangnya
pada seseorang dan borang itu belum mengalami perubahan, "Itlt
menjadi hak orang yang telah menjualnya." (HR. Muslim dan An-
Nasa'i)

'f ;6t;fi lr'ic i,* b,r't*;'ti,h r r^,5, !'C,:
(*i itjr> .';';; t* dt,

2gg3. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Laki-laki *onrpun y)ng
mengalami kebanglcruton, lalu ada orang lain yang mendapati
hartanya ada padanya, sementara ia tidak menerima sedikit pun dari
harta itu, maka harta itu adalah miliknya." (HR. Ahmad)

c

'i3 
.f-'-) e'r,jr;'i:, yr":t C:r!.tt i\r1 .,v)r i;i Lflit
,

pi*a ,Lj u ''jti'f1 ;:&i
2994. Dari Abu Bakar bin Abdurrah*'on'Uin)t norit, bin Hisyam,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laki-laki manapun yang
menjual barang lalu mengalami kebangkrutan ketika membeli barang
sementara si penjualnya belum menerima sedikit pun dari harganya,
lalu ia mendapoti barangnya itu dalam keadaan utuh, maka ia lebih
berhak terhadapnya. Bila si pembeli telah meninggal, maka pemitik
barang adalah sebagai pemberi hutang. " (HR. Malik di dalam Al
Muwaththa' dan Abu Daud. Hadits ini mursal, Abu Daud telah
menyandarkannya dari sisi yang lemah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

a.t.t.
,7t Je

C/
({l,r;
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(masih utuh) menunjukkan bahwa syarat hak kepemilikan itu adalah

harta itu masih utuh seperti semula, belum berubah dan belum

berganti. Bila harta itu telah berubah dzatnya, misalnya berkurang,

atau berubah salah satu sifatnya, maka itu sebagai hutang. Hal ini

ditegaskan oleh sabda beliau pada riwayat kedua (belum mengalami

prribohor). Sementara golongan Syaf i dan para pengikut Al Hadi

terpendapat bahwa penjual lebih berhak terhadap barang setelah

terjadinya perubahan atau berkurang.

Sabda beliau (maka ia lebih berhak terhadap harta itu),yal(J,li

daripada yang lainnya, baik yang lainnya pewarisnya atau pemberi

hutang. Demikian pendapat Jumhur. Al Hafizh mengatakan: Yang

,.rrpu dengan penjualan (dalam kasus ini) adalah peminjaman barang

yunj hubit pakaian, peminjaman barang untuk dimanfaatkan (tidak

habis pakai) dan titiPan.

Sabda beliau (sementara ia tidak menerima sedikit pun dari

harta i/z) menunjukkan, bahwa bila si pembeli telah membayar

sebagian harganya kepada si penjual, maka si penjual tidak lebih

berhak, karena ia telah menerima sebagian harga barang itu dari si

pembeli, sehingga ia menjadi pemberi hutang karena adanya sisa

pembayaran. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur.

Sabdabeliau(Bilasipembelitelahmeninggaldst)
menunjukkan, bahwa bila si pembeli meninggal sementara barang

yang bllum dibayamya masih utuh, maka si penjual tidak lebih berhak

i.rfruaup barang itu, tapi ia statusnya menjadi pemberi hutang (senilai

harga yang belum dibayar). Demikian pendapat Malik dan Ahmad.

Sementara Asy-Syaf i mengatakan, "Si penjual lebih berhak terhadap

barang itu." Ia berdalih dengan hadits Abu Huraitah: "Barangisapa

yang-meninggal atau banglcraf." Disebutkan di dalam Al Fatft: lni
berlaku, karena ini merupakan tambahan dari orang tsiqah sehingga

bisa diterima. Asy-Syafi'i telah memadukan kedua hadits itu, lalu

menyimpulkan bahwa hadits Abu Bakar untuk kasus si pembeli

menlrrggal dalam keadaan mampu melunasi, sedangkan hadits Abu

Hurairah untuk kasus bila si pembeli meninggal dalam keadaan

bangkrut.
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Bab: Hajrre llarangan Mengelola Harta) terhadap Orang yang
Berhutang, dan Penjualan Hartanya (Asetnya) untuk Melunasi

Hutangnya

c . 1..2.

€ *u's ,'ictt; *'#W ',nlr .:i,!y i *V
(#rt:at tr.,> .,1; ots

2995. Dari Ka'b bin Malik, bahwasanya Nabi SAI{ melarang Mu'adz
mengelola hartanya, dan ia menjual hartanya untuk melunasi
hut angnya. (HR. Ad-Daraquthni)

\ at') ,v to ,f '; ir;. ots :J$ -K i i;)r re f
,6;i ;G.;1u,€;6Jf ,!1 iil. Jj *,*'*i.
*t;; .,f\ ,-a_t:f? *t rrir;"rs ,iic7 e.'dC
itjrl *,'n-* ;\rliC J; ,Uc';i W tut J'irL'A W

er;'_)t:e*'€.V
2996. Dari Abdurrahmon bin Ka'b, ia menuturkan, "Mu'adz bin
Jabal adalah seorong pemuda yang baik, dulunya ia tidak mempunyai
apa-apa, namun ia tetap mencari hutangan hingga semuo hartanya
habis untuk melunasi hutang, lalu ia menemui Nabi SAW, kemudian
berbicara kepada beliau agar beliau berbicara kepada orang-orang
yang menghutanginya, yaitu kalau mereka bisa membebasknn
seseorang (dari hutang) tentu mereka juga bisa membebaskan Mu'adz
karena Rasulullah SAItr. Maka Rasulullah SAW menjual harta Mu'adz
untuk mereko, sehingga Mu'adz tidok lagi mempunyai apa-apa."
(Diriwayatkan oleh Sa'id di dalam kitab Sunannya secara mursal
sepeni itu)

" Hoi, ialah larangan bagi seseorang untuk mengelola hartanya sendiri; karena
masih kecil, gila, akalnya kurang sempurna, boros atau bangkrut.
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Larangan

Rasulullah sAw kepda Mu'adz untuk mengelola hartanya

menunjukkan bolehnya hair terhadap setiap orang yang berhutang dan

bolehnya hakim (pengadilan) menjual asetnya untuk melunasi

hutangnya, tidak ada perbedaan antara orang yang harta bisa habis

untuk melunasi hutang ataupun yang tidak seperti itu kondisinya.

Demikian pendapat yang dikemukakan penulis Al Bafor dari Al Utrah,

Asy-Syafii, Malik, Abu Musa dan Muhammad. Mereka membatasi

boiehnya hal itu dengan adanya permintaan dari pemilik hutang

(pemberi hutang) kepada hakim (pengadilan) untuk memberlakukan

hajr. Dan menurut pendapat yang diriwayatkan dari Asy-syaf i,

boleh memberlakukan hajr sebelum adanya permintaan demi

kemaslahatan.

Babz Hair terhadap Orang yang Boros

j*b'd?'Jt-.t1i.';,*j l' * lrLt.iSts ,;.!1t /ij)'*
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2997. Dari Urwah bin Az-Zubair, ia menuturkan, "Abdullah bin

Ja far membeli suatu barang, lalu Ali RA berkata, 'sungguh aku akan

menghadap [Jtsman agar ia memberlahtkan hajr terhadapmu.' Lalu

Ibni Jafar memberitohukan hal itu kepada Az-zubair, maka ia pun

berkata, 'Aku mitramu dalam perniagaan.' Kemudian Ali mendatangi

(Jtsman M, (Jtsman berksta, 'Mari kita berlakukan hajr

terhadapnya.' Az-Zubair berksta, 'Aht mitranya.' Maka utsman

berkata, ,Berlakukan hajr terhadap orong yong Az-Zubair

mitranya."'(Diriwayatkan oleh Asy-Syaf i di dalam Musnadnya)

Pensyarah Rohimahullah To'ala mengatakan: Peristiwa ini
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menunjukkan bolehnya memberlakukan hajr terhadap orang yang
buruk dalam menggunakan hartanya. Disebutkan di dalam Ar Fath:
Jumhur membolehkannya.

Bab: Tanda Baligh

':d,;.'J- v r# ;nt J'rr';.'--};.,ju ,+ ly el i *'*
1>jt;'r,i 

^rr> 
.,Ft Ai!-'cit:* li ,,.>r;r

2gg8. Dari Ali bin Abu Thalib nq, io br)kon, ,,Aku inga, i*,
Rasululloh SAW, 'Tidak lagi yatim setelah bermimpi (mimpi basah,
yakni baligh), dan tidak boleh diom (idak berbicara samo sekali) dori
siang sampai malam (yakni seharian). "'(HR.Abu Daud)

;:p ari ;.t tli, J'-i 1;
(0 --29 ",-^, ;1t Ul-2 JII>.JI ?y_ +ls c--b-re I .

(;v"*:t'rtjr1 .*5e:v
2999. Dari lbnu Umar, ia mengatakan, "Aht mengajukan diri kepada
Nabi sAW untuk ikut perang uhud, saat itu aku baru berusia empat
belas tahun, namun beliau tidak mengizinkanku. Kemudian aku
mengajukan diri kepada beliau untuk ikut perang Khandak, saat itu
aku telah berusia lima belas tahun, makn beliau pun
membolehkanlru. " (HR. Jama'ah)

E i - :.i i oK,^u_:j iT. w 4t * tb ;,ju ^p" vtj; .';'*,'- F ;,*"'f ? *, xi7 .b'4- t Vj
(Uu'-jt'^t3rr'^;it

3000. Dari 'Athiyyah, ia menuturknn, "Xo*i dihadapkan kepada
Nabi sAW pada hori Quraizhah, lalu orang yang telah tumbuh buru

lG';L i' ,r
4

,f-ry gu ca'-'

Ut *'Cz;:
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kemaluctnnya dibunuh, sedangkan yang belum tumbuh dibebaskan.

Saat itu aku termasuk orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya

sehingga beliau membebaskanku." (HR. Imam yang lima dan

dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

irj; l/ \;')'t UG'4i')i rytk 'o;t tya',t)

fucr1'c,i
3001. Dalam lafazh lainnya disebutkan i "Orang yang'telah mimpi

(yakni baligh) atau telah tumbuh bulu kemaluannya, maka ia dibunuh.

Adapun yang belum, moka dibiarkan. " (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

fH-,,:J5.:At a)#'
t, a . . I o9,. .t..2 ,o trc, c i

(a>-a-a1 ,|b-Pt ol9.2) .lJ+ d ;jr irijt L',,J$ sa>";
3002. Darf Samurot, Uolr*osanya Nabi SAW bersabda, "Bunuhlah

orang-orang dewasa dari kaum musyrikin, dan biarkan hidup anak-

anakyang belum baligh. " (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Tidak lagi yatim setelah bermimpi (mimpi basa, yakni baligh))

menunjukkan bahwa mimpi basah itu sebagai salah satu tanda baligh.

Yang lebih jelas dari ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad,

Abu Daud dan Al Hakim: "dan dari anak sehingga ia bermimpi

ftasah):'Hadits ini juga dikuatkan oleh hadits 'Athiyyah [nomor

30011 (Orang yang telah mimpi). Hadits Ibnu Umar dijadikan dalil

oleh mereka yang berpendapat, bahwa balighnya seseorang adalah

setelah berusia lima belas tahun. Demikian pendapat Jumhur.

Sabda beliau (lalu orang yang telah tumbuh bulu

kemaluannya ... dst.) sebagai dalil bagi yang berpendapat bahwa

salah satu tanda baligh adalah telah tumbuhnya bulu kemaluan.

Sabda beliau (syarkhahurr), disebutkan di dalam Al Qamus,

"Yaitu awal masa muda." Ada juga yang mengatakan, bahwa itu
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adalah anak-anak yang belum baligh. Penulis mengemukakannya di
sini dengan penafsiran, bahwa mereka adalah anak-anak yang belum
tumbuh bulu kemaluannya. Sebagai kesimpulan dari pengertian-
pengertian tadi, bahwa "awal masa muda" adalah yang baru tumbuh
bulu kemaluannya, sedangkan yang dimaksud "telah tumbuh bulu
kemaluannya" pada hadits tadi adalah tumbuhnya bulu hitam pada
sekitar kemaluan, bukan sekadar bulu, karena jika hanya sekadar bulu,
maka itu sudah ada pada anak-anak.

Bab: Yang Dihalalkan Bagi Wali Anak Yatim dari Hartanya
dengan Syarat Ia Memeliharanya dan Karena Adanya

Kebutuhan

o.-{ ;3'*rr:e; V ok u')b ,Jk l? e&a a^*,a V
ffi u7 ,-tt{ ri1 #t C.r'eait,ijl ,( :'rJ;;l r""VW,t

1iC;\ ..s'.s)u. & -{s3k L ;rU
3003. Dari Aisyah M mengenrr \r*on eirn foioto, "Barangsiapa
(di antara pemelihara itu) mampu, maka hendoklah ia menahan diri
(dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka
bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut." (es. An-Nisaa' (4):
6), "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan wali anak yatim yang
miskin, yaitu ia boleh memokan dengan cara yang baik dari harta
anak yatim sebagai pengganti atas pemeliharaannya." (HR. Al
Bukhari dan Muslim)

ott rt!.ce'Fry $.Ul'#t d)r'd.Uii ,p'c.,
(iv?\ ..-,1i1;.jlu. L ;ri ty'

3004. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Ayat ini diturunkan
berkenaan dengan wali anak yatim yong memeliharanya dan
mengurus hartanya, bila ia seorang yang miskin maka boleh
memakan dari harta anak yatim itu dengan caro yang baik.', (HP..
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Al Bukhari dan Muslim)

'it,ilra # Ct ;i ta,'oi ":*'* 9rl * 7J I tf *
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(U,-'-!t v1 i:;ir 'utr> .fg rj fQ
3005. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa

seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Aku ini
orangfakir, aku tidak mempunyai apa-apa, tapi aku memelihara anak

yatim." Maka beliau bersabda, "Makanlah dari harta anak yatimmu

itu dengan cara yang tidak b,erlebihan, tidak boros dan tidok untuk

disimpan. " (HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidz)
Al Atsram meriwayatkan di dalam kitab Sunantya: Dari lbnu

Umar, bahwasanya ia menzakati harta anak yatim, meminiam darinya
don mengembangkannya.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ayat di atas

menunjukkan bolehnya wali anak yatim untuk makan dari harta anak

yatimnya dengan cara yang baik bila ia seorang yang fakir, juga

menunjukkan wajibnya menahan diri dari memakan hartanya bila ia
seorang yang kaya. Konteks ayat dan hadits di atas menunjukkan

bolehnya orang fakir memakan dari harta anak yatim yang

dipeliharanya sekadar yang dibutuhkannya dengan tidak berlebihan,

tidak boros dan tidak untuk disimpan. Adanya izin ini menunjukkan

tidak wajib mengembalikan ketika telah berkemampuan.

Ucapan perawi (bahwasanya ia menzakati horto anak yatim
... dst.) menunjukkan bahwa wali anak yatim mengeluarkan zakat

pada harta anak yatim yang harus dizakati, dan memelihara harta anak

yatim itu dengan mengembangkannya dan sebagainya.
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Bab: Wali Anak Yatim Menggabungkan Makanan dan
Minumannya dengan Milik Anak Yatim

,t' et I #, ,:,; t;.FYy U; tt,jti q+5 ,/* ,;.t f
,:i,'r-L-t;rj't ;iui.l' ,y ,? ;qt Jt;i rj* ,|'*li

(1;
3006. Dari lbnu Abbas M, ia mengatakan, "Ketika diturunkan ayat:
'Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, lcecuoli dengan cara

yang lebih bermanfa'at' (Qs. Al An'aam (6): 152) mereka menjauhi
harta anak-onak yatim, sehingga makanon menjadi rusak dan daging
pun membusuk. Lalu hal itu disampaikan kepada Nabi SAW, maka
turunlah ayat: 'dan jilca kamu bergaul dengan mereka, maka mereka
adalah saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yong membuat
kerusalcan dari yang mengadan perbaikan.' (Qs. Al Baqarah (2):
220)20 Lalu mereka pun bergaul clengan mereko.' (HR. Ahmad, An-
Nasa'i dan Abu Daud)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Abd bin Humaid
meriwayatkan dari jalur As-Suddi, dari seseomng yang menceritakan
kepadanya, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "MuWtaalatah (bergaul
yang dimaksud) adalah, engkau minum dari susunya dan ia pun
minum dari susumu, engkau makan dari rotinya dan ia pun makan dari

20 Ayat itu adalah: "Dan mereka bertarrya kepadamu tentang anak yatim,
katakanlah, 'Mengurus urusan mereka secqrq patut adalah baik, dan jika kamu
bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah mengetahui
siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadan perbaikan. Dan jikalau
Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu.
Sesungguhnya Allah Maha Perkaso lagi Maha Bijal<sano. "'(es. Al Baqarah (2):
220).
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rotimu. Dan yang dimaksud dengan 'Allah mengetahui siapa yang

membuat kerusakan dari yang mengadan perbaikan,' yakni orang

yang sengaja memakan harta anak yatim dan orang yang

menghindarinya." Abu Humaid mengatakan, "Yang dimaksud dengan

mukhqalotah adalah, anak yatim itu berada di tengah keluarga si wali

(pemeliharanya), sehingga .sulit untuk menyendirikan makanannya,

lalu ia mengambil dari harta anak yatim tersebut sekadar kira-kira

yang akan dimakan olehnya lalu disatukan dengan biaya keluarganya.

Mungkin dalam hal ini ada kelebihan atau kekurangan secara tidak

sengaja, maka Allah melonggarkannya."
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,i)t' t4tb*t;\{
KrrAB suatgf'

(BERDAMAI) DAN HUKUM.HUKUM
BERTETANGGA

Bab: Bolehnya Berdamai Mengenai Sesuatu yang Diketahui dan
Sesuatu yang Tidak Diketahui Serta Solusinya

'd,# I' lP ',;\y*-yr'i=,av-;;**'?i ** y'6 s, J'.J,1:, irri,'^3. Li:;. A a ::, 
i t;IJ. u-l;

,* q er,;tr'5*-'*r, ,H.(r df: ,!t d;*x
*f 6 u'i'.*;';" :*l q f jr'#'ei Cy

* etulAr;y. ,rrlt ,^i"'i'ei #;tt,iLi'U ti rb
i5.bl',F,q :rt,f sl*o>,-'St & yqt ?';-'; ,At*;"i ,t*.,i6,t;i6 .uif $Yi 'ffi 

i, J';:,

q'>jti'r!!r'*J:i i,jr>'.^;tb 6a :,r ,y'1ti4.; ,t:-it
3007. Dari Ummu Salamah, ia menuturlan, "Dua laki-laki dotang

lrcpada Rasulullah SAIA, mereka berselisih mengenai pembagian

2t Shulh adalah akad di antara dua orang yang berselisih atau berperkara untuk
menyelesaikan perselisihan di antara keduanya. Misalnya: Seseorang menuduh

orang lain mengambil suatu hak yang diklaimnya sebagai miliknya, lalu tertuduh
mengakui karena ketidaktahuannya terhadap penuduh, kemudian tertuduh

mengajak penuduh berdamai dengan tujuan menjauhi atau menghindari suatu

permusuhan dan sumpah yang diwajibkan atas tertuduh yang menyangkal

tuduhan.
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warisan di antara mereka yang telah berlalu, dan ternyata tidak ada

bukti pada mereka, maka Rasulullah SAW bersabda, 'Kqlian

mengadukan persoalan kepadaku, sementara aku hanyalah manusia

biasa. Mungkin qda di antara kalian yang lebih pandai
mengemukakan argumentasi daripada yang lainnyo, sementara aku

memutuskan sesuotu beradasarkan apa yang aku dengar. Maka
barangsiapa yang telah aku menangkan dengan mengalahkan

saudaranya yang benar, maka janganlah ia menerimanyc, karena

berarti aku telah memberinya sebagian dari api neraka. Pada hari
kiomat nanti ia akan datang dengan besi panas pada lehernya.' Maka
kedua laki-laki itu menangis, lalu masing-masing mengatakan,
'Hakku untuk saudaraku.' Maka Rosulullah SAW bersabda, 'Bila

kalian telah mengatakan begitu, maka pergilah lrulian, berbagilah,

corilah kebenaran, lalu berundilah, kemudian masing-masing kalian
saling menghalalkan untuk saudaranya. "' (HR. Ahmad dan Abu
Daud)

y.""ci:;; f 1'qli'& ,6i t,J;v:'"rr;'or\ \tir'*pj
3008. but* riwayat 

'eUu' 
Daud disebutkan dengan redaksi:

"Sesungguhnya aku menetapkan dengan pendapatku selama tidak ada

wahyu yang diturunkan kepadaku mengenai persoalan yang

diadukan."

u ;'J.e ALri 'i6,# $rLi e'* / )f r
;.0 tatt'i:'u'rr> .((r ,Fi'ri )>r ?? ,AL

.Jt; ,yi'ri v>,; i? v';'ot ,|+"r? JL o'rJl5t :'>t;'2

(*"# c-,,r-iS:'qii$ St,

3009. Dari Amr bin Aul bah,vasanya Nabi SAW bersabda,

"Diperbolehkan perdamaian (jalan damai) di antora kaum muslimin,

kecuali perdamaian untuk mengharamlan sesuatu yang halal atau

menghalalkan sesuatu yang haram. " (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan
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At-Tirmidzi, ia menambahkan: ,,Orang-orang muslim itu wajib
menepati persyaratan yang telah disepakati di antora mereka, kecuali
syarot untuk mengharamkan yang halol atau menghalalkan yang
haram. " At-Tirmidzi mengatakan, ,,Ini hadits hasan shahih.,,)

_ , ^o -"€-r.;\-;)t,t*a ,c-3 &3 (r$, ol r';- jr;tf oi ,re y
I . l.

,"ri rrl;'r'e.e ';: fr$"ii,&lC ,#'"C, l- #G *"r;t
,4L tr.;i) '.!)L 

):rN* :Jv'j ,'rp:.G W 4t'#- * u,;.6

,t€,:r-;i ^-?;urO,! q.Ct',gAt €'.W ;&i'#
<Ur$,irjr1 .ta;'a t1 q.: |r&ii

3010. Dari Jabir, bqhwa ayahnya gugur sebagai syahid pada perang
uhud dengan meninggalkan hutang, lalu para pemberi hutang
menuntut hak mereka, msko aku mendatangi Nabi sAW, lalu beliau
meminta mereka agar mau menerima pembayaran dengan kurma dari
kebunku dan menghalalkan ayahku, nomun mereka menolak, dan
Nabi sAW pun tidak menyerahkan hasil kebunku kepada mereka. Lalu
beliau berkata,'"Komi akan datang kepadamu." Keesokan harinya
beliau datang kepada kami ketika masih pagi, lalu beliau berkeliling
di kebun kurma dan mendoakan keberkahan pada buahnya. Kemudian
aku memanennya, lalu membayarkan kepada mereka, dan mosih
tersisa untukku dari hasil panen itu_', (HR.Al Bukhari)

n' ji, 's;i,/.,A,io'"i ,W_ e;t,...pir ffi
l;:, :p,>v iu'r?,# ;,r J?, e, CX i:ra .,; b"ii' ij
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<U r$t ir;y .rL','#'q.'i |ti t
3011. Dalam lafazh lainnya disebutkan: Balrwo ayahnya meninggal

dengan meninggalkan hutang sebesor tiga puluh wosaq kepada

seorang laki-laki yahudi, lalu Jabir minta penangguhan, nomun orang

yahudi itu tidak mau menangguhkan. Kemudian Jabir berbicara

dengan Rasulullah SAW untuk menyampaikon itu kepadanyo, maka

Rasulullah SAW pun berbicaro dengan orang yahudi itu agar mau

mengambil buoh kurma Jabir sebagai pembayarannya, namun ia

menolak. Kemudian iVabi SAW masuk ke kebun kurmo, lalu beliau

berjalan-jalan di dalamnya, kemudian berkata leepada Jabir,
"Petikkanlah untuknya, lalu serahkon kepadanya bagiannya." Mako

Jabir pun memetiknya setelah Rasulullah SAW pulang, lalu
membayarkan tiga puluh wasaq, dan mosih tersisa tuiuh belas wasaq.

(HR. Al Bukhari)

"-"*tr 
"r;Ji}; ;rb uk i ,W lt J';:., i6 'iti i;;'s;l'*

: zt: '

,t':)Gi'l',;X- v tr g ,:?',;, i"i;;$ ,|i 4")i y't Is6i ot:*Ab ):*ilf Uyk'; irtr ,e',:

<Urdt it:r> .*'yi o-7-t1o orinirl"at?
3012. Dari Abu Huroirah, io berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'Barangsiapa yong pernah berbuat aniaya terhadap saudaranya, boik

itu yang berhubungan dengan kehormatan diri (harga diri) maupun

yang berhubungan dengan hal lainnya, maka hendaklah ia minta

dihtolallan (minta maafl sekarang juga, sebelum datanganya saat di
mona dinar dan dirham tidak lagi berguna, dimana saat itu, bila ia
mempunyai qmal shalih maks amal itu okan diambil sesuai dengan

kadar penganioyaannyo, dan bila ia tidak mempunyai kebaikan maka

keburukan orang yang dianiayanya itu dibebankan kepadanya."' (HR.

Al Bukhari)
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.e'f ji lu € "...Jb" 
'+ v,;j ,',i3b') ts*'-jr,'tJ:i Jk;

z6,I.o"*it iuniugu rurg iii*uyu,t * oleh Ahmad dan at-rl.*iari,
dan ia menshahihkannya, keduanya menyebutkan dengan redaksi:
"berbuat aniaya terhadap harta atau kehormatan diri (harga diri)."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(olhan llebih pandoi mengemukakan argumentasi)i\, yakni lebih
cerdas dan lebih berpengetahuan. Bisa juga bermakna, lebih pandai
dalam mengemukakan argumentasi dan lebih logis, sehingga
pemaparannya terdengar seolah-olah benar walaupun sebenarnya
salah. Pengertian yang benar adalah lebih mendalam sebagaimana
yang disebutkan di dalam Ash-Shahihain, yakni lebih bagus dalam
menyampaikan. Makna asalnya adalah condong dari yang lurus.

Sabda beliau (sementara aku memutuskan sesuatu
beradasarkan apd yang aku dengar) menunjukkan, bahwa hakim
menetapkan putusan berdasarkan pengakuan secara lahiriyah
walaupun di dalam batinnya berbeda.

Sabda beliau (maka janganlah ia menerimanya)
menunjukkan bahwa keputusan hakim itu tidak berarti menghalalkan
yang haram

Sabda beliau (dengan besi panas pada lehernya), yakni selain
panas juga berat.

Ucapan perawi (lalu masing-masing mengatakon, 'Hakku
untuk saudaraku.) menunjukkan sahnya menghibahkan sesuatu yang
belum diketahui, sahnya menghibagkan barang yang diklaim sebelum
pasti kebenaran klaimnya, dan sahnya seseorang menghibahkan
kepada mitranya.

Sabda beliau (berbagiloh) menunjukkan bahwa hibah adalah
kepemilikan yang diterimakan, karena Nabi SAW memerintahkan
mereka untuk berbagi setelah masing-masing mereka menghibahkan
bagiannya kepada yang lainnya.

Sabda beliau (curilah kebenaran), yakni carilah kebenaran
dalam pembagian.
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Sabda beliau (lala berundilah), yakni untuk menentukan

bagian masing-masing. Ini juga menunjukkan perintah untuk

mengundi untuk sesuatu yang sama atau setara. Tentang mengundi

telah disebutkan di dalam Kitabullah di dua tempat, dan disebutkan di

dalam lima hadits.

Sabda beliau (kemudion masing'masing kalian saling

menghalolkon untuk saudaranya... dst.), yakni hendaknya masing-

masing dari kalian berdua meminta kerelaan hati dari saudaranya

untuk memaalkannya dari kesalahan. Ini menunjukkan sahnya

meminta meminta maaf untuk sesuatu yang tidak diketahui, karena

dalam kasus ini, hal yang minta dimaafkan itu tidak diketatrui. Ini juga

menunjukkan sahnya berdamai dengan sesuatu yang diketahui

terhadap sesuatu yang tidak diketahui, namun harus disertai dengan

solusinya.

Sabda beliau (dengan pendapatku sendirf, p?rn ahli ilmu

ushul berpatokan dengan hadits dalam membolehkan keputusan

berdasarkan qiyas (analogi), dan qiyas itu sebagai argumen'

Sabda beliau (Diperbolehkan perdamaion), konteksnya

bersifat umum sehingga mencakup semua perdamaian selain yang

dikecualikan itu. Orang yang membolehkan jalan damai dalam hal

yang sudah dikecualikan di dalam hadits ini, maka harus

mengemukakan dalil. Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan Jumhur

berpendapat bahwa hadits ini bersifat umum (selain yang dikecualikan

itu).
Sabda beliau (di antara kaum muslimin), ini di luar ketentuan

umumnya, karena perdamaian antara orang-orang kafir juga

dibolehkan, dan juga antara muslim dengan kafir. Disebutkannya

secara khusus dalam hadits ini, karena biasanya yang diajak bicara itu

adalah kaum muslimin, dan merekalah yang akan mengamalkannya.

Perdamaian dengan mengharamkan yang halal adalah seperti

perdamaian istri pada suaminya agar ia tidak menceraikannya atau

agar ia tidak memadunya dengan wanita lain atau agar suaminya itu

tidak menginap di rumah madunya, sedangkan perdamaian dengan

menghalalkan yang haram adalah seperti menghalalkan untuk

menggauli hamba sahaya yang tidak tidak digaulinya atau memakan
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harta yang tidak halal dimakannya arau lainnya.
Sabda beliau (Orong-orang muslim ita wajib menepati

persyaratan yong telah disepakati di antaro mereka), yakni
menjalani kesepakatan itu dan tidak keluar darinya. Al Mundziri
mengatakan, "lni berkenaan dengan persyaratan yang dibolehkan,
bukan dalam persyaratan yang rusak. Hal ini ditegaskan oleh lanjutan
hadits ini, 'kecuali syarat untuk mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram."' Ditegaskan pula oleh hadits Buraidah,
yaitu sabda beliau SAW, "Setiap syarat yang tidak sesuai dengan
Kitabulloh, maka itu syarat yang batiL" dan hadits: "Barongsiapa
melakukan suatu amal yang tidak knmi perintahkan, maka amal itu
ditolak." Syarat yang menghalalkan yang haram adalah seperti syarat
untuk menolong orang zhalim atau pelaku kesewenang-wenangan atau
memerangi kaum muslimin, sedangkan syarat yang mengharamkan
yang halal adalah seperti mensyaratkan agar tidak menggauli budak
perempuannya atau istrinya, dan sebagainya.

Ucapan perawi (Kemudian aku memanennya, lalu
memboyarkan kepada mereka, dan masih tersisa untukkw dari hssil
panen itu), hadits ini menunjukkan bolehnya berdamai dengan
sesuatu yang belum diketahui untuk sesuatu yang telah diketahui.
Demikian ini, karena Nabi SAW meminta pemberi hutang itu agar
mengambil buah dari kebun itu, padahal belum diketahui banyaknya,
sedangkan hutangnya sudah diketahui (yakni tiga puluh wasaq). Al
Muhlib mengatakan, "Menurut seorang ulama, bahwa orang yang
menghutangkan kurma tidak boleh mengambil kurma pengganti
kurma yang dipinjamkan dengan cara itu karena adanya resiko
(kemungkinan rugi), karena hal itu belum diketahui dan mengandung
unsur penipuan. Yang dibolehkan adalah mengambil dengan resiko
kemungkinan rugi namun ia mengetahui kemungkinan itu dan rela."
Demikian juga yang dikatakan oleh Ad-Dimyathi lalu dikomentari
oleh Ibnu Al Munir, "Menjual sesuatu yang diketahui dengan sesuatu
yang tidak diketahui adalah muzabanah22, iika hal ini dilakukan pada
kurma, maka itu muzabanah dan riba, namun hal itu dibolehkan untuk

22 Lihat hadits nomor 2907.
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pembayaran hutang." Mengenai ini, Al Hafizh mengomentari, 'olni

dibolehkan untuk pembayaran hutang, tapi tidak boleh dilakukan bila

sebagai permulaan transaksi. Karena menjual kurma basah dengan

kurma kering tidak dibolehkan selain 'oroyi3, namun dibolehkan

sebagai pengganti dalam melunasi hutang." Kesimpulannya, bahwa

hadits ini mengkhususkan ketentuan-ketentuan umum yang telah

dikemukakan mengenai jual beli yang berlaku, yaitu dengan

mengharuskan diketahuinya kesamaan kedua barang yang

dipertukarkan, baik jenis maupun jumlahnya, sehingga dibolehkan

transaksi (dalam pengkhususan ini) dengan sesuatu yang belum

diketahui bila ada kerelaan. Hadits ini dikuatkan oleh hadits Ummu

Salamah yang menyebutkan perdamaian dengan sesuatu yang

diketahui untuk sesuatu yang belum diketahui. Pembagian warisan

yang telah lalu yang dimaksud dalam hadits ini diperkirakan mengenai

barang riba dan yang lainnya, sehingga dengan keumumannya

mengindikasikan bolehnya berdamai dengan tidak diketahuinya salah

satu barang yang dipertukarkan, walaupun barang pengganti atau

barang yang diganti itu merupakan barang riba, hanya saja harus

disertai dengan solusinya sebagaimana dinyatakan dalam kedua hadits

di atas.

sabda beliau (maka hendaklah ia mintu dihalalkan (minta

maafl sekarang juga), hadits ini menunjukkan sahnya secara mutlak

meminta maaf untuk sesuatu yang tidak diketahui.

23 yang dimaksud dengan jual beli 'arayo adalah: seorang Muslim menghibahkan

satu pohon atau beberapa pohon kurma yang buahnya tidak lebih dari 5 (lima)

*uruq, tetapi penerima hibah tidak dapat memasuki kebun kurma itu untuk

memanen buahkurmanya, lalu pemberi hibah atau lainnya membeli buah kurma

itu dari si penerima hibah dengan takaran yang diterka dengan kurma yang

kering.5wasaq=330sha',lsha'=3,lliter.Jadi5wasaq=930literatau
sekitar 750 kg. Demikian salah satu pengertiannya.
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Bab: Berdamai tcrlradap Pembunuhan yang Disengaja demgan

Harta yang Lebih Banyak atau Lebih Sedikit dari Diyot (Denda
Membunuh)

frzi,f*V ri6 ffi u:r',ti,ol;L'fi +i e *i i.:* t
'et.a;i.lr rlLf roa

L*,j.r-:;ir p l,r,tj

ol)';tB rriv'o$ ,Josst f)i ;yE;
,ib ;:'yit?s cL ofij ^- oW

{,,v' e.t s'^}i'u:r;> . pr if, urj."#'# * ri*
<lou'-j,:

3014. Dori Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari Xoirfn o,

bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa membunuh dengan
sengaja maka ia dibawakan kepada para wali orong yang terbunuh
itu2a, iika mau mereka boleh membunuhnya dan bila mau mereka
mengambil diyat itu, yaitu tiga puluh ekor hiqqah (unta betina yang
telah berusia tiga tahun dan memasuki tahun keempat, yang layak
dikawinkan), tiga puluh ekor jadza'ah (unta betina yang telah berusia
empat tahun dan memasuki tahun ke lima) dan empat puluh ekor unta
yang sedang hamil. Itulah denda untuk pembuhan disengaja. Adapun
damai yang mereka upayakan, maka itu hak mereka. Itu adalah diyat
yang berat. " (HR.Ahmad,Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Pembahasan

tentang hadits ini insya Allah akan dikemukakan dalam pembahasan

tentang diyat. Penulis mengemukakannya di sini untuk mengambil
dalil dari sabda beliau (Adopun damai yong mereka upayakan, maka
itu hak mereka) yang menunjukkan bolehnya jalan damai mengenai
pembunuhan dengan jumlah yang lebih banyak dari diyat.

'o Yakni yang berhak menuntut pelaku, yakni membunuhnya juga karena qishah,
atau meminta diyat, atau memaafkannya.
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Bab: Menyandarkan "*Hlll|ilTn- 
re]ausea Walatrpun ta
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3015. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda,

"Janganlah seorang tetongga melarang tetangganya yang akan

menancopkan kayu pada dindingnya." Kemudian Abu Hurairah

mengatakon, "Mengapa aht masih melihat kalian mengobailcan

tuntunan ini. Demi Allah, aht akan memikullmn tanggungiawab ini di

bahu kolian " (HR. Jama'ah kecuali An'Nasa'i)

hl: ,.,tt ri ,? Y 'ffi lt ,S'.J,1:r iti 'i6 *, f& it ,f'U';;;ru 
*P, ;,'r!;t-t riY, .or; y,L'e'^;t 'ga';:i

(?v';;b'l3i irttl .93\i

3016. Dari lbnu Abbas M, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'Tidak boleh membahayakon (diri sendiri) dan ttdak boleh

menimbullran bahaya ftagi orang lain). Seseorang boleh

menyandarkon kayu pada dinding tetangganya, dan bila lalian
berselisih mengenai jalanan, mafta buatlah (iarak) selebor tujuh

hasta. "'(HR.Ahmad dan Ibnu Majah)

c;';I'rai i4, 4i iiLiiq) i'^r-'i t* r
<t*rr&ru\i i_i_ ;.'# v{; .:/:'r1r!;r* )}i I ll
')-il'oi iac 3G iiJ ) 'i6 ffi 

bt J'ir'oi !'lx $t t ,f$r

iW ,tit il;'ri ;€i';t ,;lyt JLat r:)\|qr21'
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3017. Dari llcrimoh bin Salamah bin Rabi'ah, bafus oda dua orang
bersaudara dari Bani Al Mughirah, yang mana salah seorong di
antaro mereka bersumpoh akan memerdekakan budak bila sompoi
ada orang yong menyondarkon kayu pada dindingnya. Lalu kedua
orang itu berjumpa dengan Mujammi' bin Yazid Al Anshari dan
banyak orang lainnya, lalu mereka berkata, 'Kami bersaksi bohwa
Rasulullah SAW telah bersabda, 'Janganlah seorang tetangga
melarang tetangganya yang akan menancapknn kayu pada
dindingnya.' Maka orang yang telah bersumpah itu berkata, 'Wahai

saudaraku, aku sudah tahu bahwa engkau tidak afuin melakukan itu
padaku, tapi aku sudah terlanjur bersumpah. Karena itu, buatlah
tiang di luar dindingku.' Maka saudaranya itu melakukannya, lalu ia
pun menancapkan kayu pada tiang itu." (HR. Ahmad dan Ibnu
Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(langanlah seorang tetangga melarong tetangganya yang akan
menancapkan kayu pada dindingnya). Hadits-hadits di atas

menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh melarang tetangganya

menancapkan kayu pada dindingnya, dan hakim boleh memaksanya

bila ia menghalangi. Demikian pendapat Ahmad, Ishaq, Ibnu Habib
dari golongan malik, Asy-Syafi pada pendapat lamanya dan para ahli
hadits. Sedangkan golongan Hanafi, Al Haduwiyah, Malik, Asy-
Syafi'i dalam salah satu pendapatnya dan Jumhur bependapat

disyaratkan adanya izin dari si pemilik, bila si pemilik menolak maka
tidak boleh dipaksa. Mereka mengartikan larangan di atas sebagai

makruh tanzih, sebagai kesimpulan dari penggabungan dengan hadits-
hadits lainnya yang menyatakan bahwa tidaklah halal harta seorang

muslim kecuali dengan kerelaannya. Al Baihaqi mengatakan, "Kami
tidak menemukan di dalam sunnah yang shahih riwayat yang bertolak
belakang dengan hukum ini, yakni bahwa keumuman tidak diingkari
hanya karena adanya kekhususan." Ada yang mengatakan, "Si
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tetangga diharuskan benar-benar memerlukan hal itu dan tidak
menimbulkan madharat bagi si pemilik.

Sabda beliau (Tidak boleh memhohayakan (diri sendiri) dan
tidak boleh menimbalkon bohoya (bogi orang lain)) menunjukkan

haramnya menimbulkan madharat dalam bentuk apa pu, baik
terhadap tetangga maupun lainnya. Ada riwayat yang menyebutkan

ancaman bagi yang membahayakan bagi orang lain, di antaxanya

adalah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, AnNasa'i dan At-Tirmidzi
yang dinilainya sebagai hadits hasan, yaitu dari hadits Abu Sharmah

Malik bin Qais Al Anshari, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'Barangsiapa yong menimbulkan bohaya maka Allah akan

membahayakonnya dengan itu. Dan barangsiapa menimbulkan

kesulitan maka Allah alun mempersulitnye."' Mereka berbeda

pendapat mengenai makna adh-dharr dan adh-dhiraar, ada yang

mengatakan bahwa adh-dharr adalah perbuatan satu orang sedangkan

adh-dhiraar perbuatan dua orang atau lebih. Ada juga yang

mengatakan bahwa adh-dhiraar adalah anda membahayakannya dan

anda tidak mendapat manfaat apa pun, sedangkan adh-dharr adalah

anda membahayakannya dan anda mendapat manfaatnya. Ada juga

yang mengatakan bahwa adh-dhiraar adalah balasan dari adh-dharr.
Adh-dharr adalah permulaan. Ada juga yang mengatakan bahwa

keduanya satu makna.

Sabda beliau (Seseorang boleh menyandarkon kayu pada

dinding tetangganya) menunjukkan bolehnya menyandarkan kayu

pada dinding tetangga. Dengan dibolehkannya menancapkan, maka

sekadar menyandarkan lebih boleh lagi, karena bebannya lebih ringan.

Bab: Bila Ada Perselisihan Mengenai Jalanan, Berapa
Ukurannya?

'-^;L 
;:rr,J';u A.W ,i';:,b r'i1 :ju W CtLi ,i;-;'€j *
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3018. Dari Abu Hurairah, batrwasanya Nabi SAW bersabda, "Dan
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bila kalian berselisih mengenai jalanon, maka buailah (jarak) selebar
tujuh hasta." (HR.Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

.{\t * "9. i $,*pt rp.,'ju,,ri1 :ii.-tr ? G.-,
3019. Dalam lafazh Ahmad disebutkan dengan redaksi: *Apabila

kslian berselisih mengenoi jalanan, malw dilonggarkan di antara
mereka selebar tujuh hasta."
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3020. Dari ubadah bin Ash-Shamit M, bahwasanya Nabi S,eW trion
menetapkan lebar pada jalanon, lalu pemiliknya hendak membuat
bangunan di atasnya, maka beliau menetapkan agar dibiarkan untuk
jalanan selebar tujuh hasta. Jalanan itu disebut dengan mita'.
(Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di dalam Musnad ayahnya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ibnu Adiy juga
mengeluarkan hadits yang bersumber dari Anas: "Rasulullah SAW
menetaplran mita' untuk jalanan, yaitu yang didapat dari setiap
tempat (yakni urunan)."

Sabda beliau (tujuh hasta), disebutkan di dalam Al Fath:
"Yang tampak dari hadits ini, bahwa yang dimaksud dengan hasta di
sini adalah hasta manusia, sehingga itu dianggap sebagai ukuran yang
cukup." Ukuran ini adalah untuk jalanan yang biasa dilalui oleh kaum
muslimin dengan menggunakan unta dan tunggangan lainnya, bukan
jalanan yang dibangun antar kerajaan dan bukan jalan yang hanya
dilalui oleh manusia saja. Kesimpulan ini ditunjukkan oleh kata
"miitoa"' (yaitu yang didapat dari setiap tempat, yakni urunan dari
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setiap lahan yang dilalui jalanan tersebut). Hikmah penetapan ukuran
jalanan'dengan tujuh hasta adalah agar bisa dilalui oleh unta-unta yang

membawa barang atau lainnya yang biasa dimasukkan ke dalam

rumah.

Bab: Mengarahkan Saluran Air Huian ke Jalanan

;,lu f* ,* lr '? c
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3021. Dori Abdutlah bin Abbas, ia *rr*url*n, "Al ,ebias
mempunyai saluran air (sefungsi dengan paralon) yang mengaroh

pada jalonan (yang biasa dilalui) Umar. Ketika hari Jum'ot, Umor

telah mengenakan pakaiannya, sedangkan Al Abbas baru saja

disembelihkan dua burung. Karena ada saluran air, Al Abbas

menumpahkan air bercampur darah dua burung (pada saluran itu
sehingga mengenai (Jmar), maka Umar menyuruh untuk

menanggalkannya, kemudian ia kembali pulang, mencampakkon

pakaiannya itu, lalu mengenakan pakaian lainnya, lalu ia datang (ke

masjid), kemudian shalat bersama orang-oron7. Selanjutnya Al Abbas

menemuinya, lalu berkata, 'Demi Allah, itu tempot yang telah

diletaklran oleh Nabi SAW.' Maka Umar berkata kepada Al Abbas,

'Aku tegaskan kepadamu, engkau naik ke atas punggungku, lalu

engkau pasang lagi di tempat yang Rasulullah SAW

menempatkowtya.' Maka Al Abbas pun melakukannyo."
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ola mengatakan: Penulis tidak
menyebutkan siapa yang mengeluarkan riwayat ini, demikian juga
yang terdapat di dalam naskah aslinya. Namun dalam naskah lainnya
didapatkan bahwa riwayat ini dikeluarkan oleh Ahmad yang terdapat
di dalam Musnad Ahmad, yaitu dengan lafazh: "Al Abbas mempunyai
saluran air (sefungsi dengan paralon) yang mengarah pada jalanan
(yqng biasa dilalui) Umar. Ketika hari Jum'ot, Umar teloh
mengenakan pakaiannya, lalu ia terlcena air bercampur dari dorah
salurctn itu, kemudian ia dihampiri oleh Al Abbas lalu berkata, 'Demi

Allah, itu tempat yang telah diletakkan oleh Nabi SAW.' Maka Umar
berkota kepada Al Abbas, 'Aku tegaskan kepadamu, engkau naik ke

atos punggungku, lalu engkou pasangkan di tempat yang Rasulullah
SAW menempatkannya.' Maka Al Abbas pun melakukannya." Hadits
ini menunjukkan bolehnya mengeluarkan saluran air hujan ke jalanan,

rurmun dengan syarat tidak boleh ada kotoran agar tidak menimulkan
madharat bagi kaum muslimin. Bila mengandung kotoran, maka itu
terlarang oleh hadits-hadits yang melarang menimbulkan madharat.
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3022. Dari Abu Hurairah, ia menyandarkannya kepada Nabi sAw, ia

mengatakan, ,'sesungguhnya Atlah telah berfirman, 'Aku meniadi

pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang

dari keduinya tidak mengkhianati sahabatnya (mrtranya). Apabila ia

mengkhianatinya, mala Alcu keluar dari antara mereka."'

(Diriwayatkan oleh Abu Daud)27

syirkah adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam harta yang diperoleh

melalui warisan dan lain-lain, atau harta yang dikumpulkan di antara mereka

menurut bagian yang telah ditentukan untuk dikelola dan dikembangkan di

bidang perdigangan, perindustrian, atau pertanian. Syirkah terdiri dari beberapa

;;;;,' yuii iyir*in ,inan (serlkat modal), syirkah abdan (serikat kerja),

syirkah iuiuh gLrikat kedudukan), ryirkoh mufowadhah (serikat dagang dengan

hak serta kewajiban yang sama di antara anggotanya)'

Mudharabah utarpun qiradh adalah seseorang menyerahkan modal tertentu

kepada orang lain untut dikelola dalam usaha perdagangan, di mana

f."urtungu*yl dibagi di antara keduanya menurut persyaratan yang telah

ditentukin. Adupun kerugian hanya ditanggung pemodal,tarena.pelaksana telah

menanggung kerugian tJrugunyn sehingga tidak perlu dibebani oleh kerugian

lainnya.
Abu Daud tidak berkomentar apa-apa mengenai hadits ini, tetapi Ibnu Al'

a;thth* memu'allakannya ftadits yang setelah diadakan penelitian dengan

,ikrurnu terlihat adanya kesalahan persepsi dari perawinya dengan_menganggap

bersambung sanadnya -pent), sedingkan Al-Hakim [2/60] menshahihkannya.

eOup* laiadz lengkupnyu, 
''*1;1o 

;o mengkhiantinya, mqka Aku keluar dari

kedianya." Yakni mengtritangt<an keberkahan dari harta keduanya'
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3023. Dori As-saib bin Abu As-saib, balwasanya ia berlrata kepada
Nabi SAW, "Engkau adalah mitraku pada masa jahiliyah, engkaulah
sebaik-baik mitra. Engkau tidok pernah menyelisihiku dan engkau
tidak pernoh bertentangan denganht. " (HR. Abu Daud)

\s srrl; Y 
-.ji ,{.Jrte)',*i U? :^W1 !6;t,

.q*
3024. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dengan redaksi: ,,Engkau

mitraku, engkaulah sebaik-baik mitra. Engkau tidak pernah
menyelisihi dan engkau tidak pernah bertentangon."

,,f-f L-lrr fl-L a.it;rr'e:ri;'i-:)Li,lta::t' sri *
*tk 6;ti:t:*jG,ffi 
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3025. Dari Abu ni lrtrnhol, bahwa Zaid bin Arqam dan Al Barra' bin

Azib menjalin kemintraan, lalu keduanya membeli perak dengan tunoi
dan tempo dengan tambahan harga, lqlu hal itu sampai kepada Nabi
SAW, maka beliu pun memerintahkan mereka berdua, bahwa yang
dibeli secara tunai dibolehknn dan yang dibeli secoro tempo dengan
tambahan harga agar dikembalikan. (HR. Ahmad dan Al Bukhari
dengan maknanya)

'+.i t;3:tL)'r&iti *'ft,' 'jd l' 1" :bi:'3.'c_) f
.i*3ts 't: tii',G*:t'rt i+rr:; ir^i :Jv .rtJ. i,t,,

otJt)
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3026. Dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, ia mengatakan, "Aku

bermitra dengan Ammar dan Sa'd pada bagian dari perang Badar.

Sa'd membawa dua tqwanan namun aku dan Ammr tidak membaws
qpa-opa." (Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu

Majah)28

Ini sebagai argumen mengenai syirtwh abdan2e (serikat kerja)

dan kepemilikan yang dibolehkan.

iJii # l' {;, i:'€tiLi ,sk"o1 :lu -i ;; C,|r:' *
tl3iits',s{1 ,';'ilr6s &rL:-:At';Li tb +i'b

1;'7;'f!:'*i'u'rr> .cii t : e)$ J:At';',A
3027. Dari Ruwaifi' bin Tsabit, ia menuturkan, "Pada masa

Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami membawa unta kurus

saudaranya dengan kesepakatan bahwa ia memperoleh setengah dari

harta rompasan, ada juga salah seorang di antara lrami yang

menyerahkan mata panah dan bulu panah sementara yang lainnya

bermodal busur panah. " (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud)

Dari Hakim bin Hizam, salah seorang sahabat Rasulullah

SAW, batrwa ia mensyaratkan pada seseorang ketika ia memberinya

Dalam riwayat Abu Daud [3388], bahwa AMullah bin Mas'ud, Sa'ad dan

Ammar berserikat mengenai harta rampasan perang Badar yang mereka peroleh

dari harta kaum musyrikin, di mana saat itu Ammar dan Abdullah datang tanpa

membawa sesuatu apapun, sedang Sa'ad datang sambil membawa dua tawanan,

kemudian Rasulullah SAW memperserikatkan mereka, di mana hal itu terjadi

sebelum disyariatkannya ketentuan hukum pembagian ghanimah (harta

rampasan perang).

syirkah abdan adalah persekutuan dua orang atau lebih mengenai sesuatu yang

hendak diusahakan mereka dengan badan (tenaga) mereka. Sebagai contoh: Dua

orang berserikat dalam memproduksi sesuatu, atau menjahit pakaian, atau

mencucinya dan lainJain. Kemudian keuntungan yang diperoleh mereka yang

berserikat dibagi di antara mereka atau sesuai dengan kesepakatan di antara

mereka.
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harta pinjaman untuk modal, "Janganlah engkau menggunakannya
untuk yang mempunyai hati yang basah (yakni hewan), jangan pula
engkau membawanya mengarungi lautan dan jangan pula pada
lembahJembah yang dialiri air. Jika engkau melakukan salah satunya,
maka 'engkau menanggung hartaku." (Diriwayatkan oleh Ad-
Daraquthni)

Pensyarah Rahimahultah Ta'ala mengatakan: Firman Allah

-dalam hadits Qudsi- (Aku menjadi pihak ketigo dari dua orang
ydng berserikot), maksudnya bahwa Allah 'Azza wq Jalla
menganugerahkan keberkahan pada harta mereka bila tidak terjadi
pengkhianatan di antara mereka dan memberikan perlindungan dan
pertolongan pada mereka serta memelihara harta mereka.

Firman-Nya (Apobila ia mengkhianatinya, mako Aku keluar
dari antora mereka), yakni menghilangkan keberhakan harta tersebut.
Razin menambahkan, "dan datanglah syetan." Dalam riwayat Ad-
Daraquthni disebutkan: "Bila salah satunya mengkhianati mitranya,
maka Allah menghilangkan (keberkahan) dari keduanya."

Ucapan perawi (Engkau tidak pernah menyelisihiku dan
engkau tidak pernah bertentangan denganku). Dalam lafazh Abu
Daud dan Ibnu Majah disebutkan: "Bohwa As-Saib Al Makhzumi
pernah bermitra dengan Nabi sAW sebelum beliau diangkat menjadi
nobi. Kemudian pada hari penaklukan (Makkah), ia datang dan
mengucapkan. 'Selamat datang saudaraku dan mitraku. Engkau tidak
pernah menyelisihi dan engkau tidak pernah bertentongon. "' Dalam
lafazh lainnya disebutkan: "Aku mendatangi Nabi SAW, lalu orang-
orang mengelu-elukanku dan menyebut-nyebut namaku, maka
Rasulullah sAla bersabda, 'Aku lebih mengetahui di antara kalian
mengenai dirinyo.' Lalu aku katakan, 'Engkau benar. Ayah dan ibuku
tebusannya. Engkau dulu mitraku, engkaulah sebaik-baik mitra.
Engkau tidak pernoh menyelishi dan engkau tidak pernah
bertentangan." Hadits ini menjelaskan baiknya mu'amalah Nabi
SAW baik sebelum menjadi nabi maupun setelahnya. Hadits ini juga
menunjukkan bolehnya membiarkan orang yang memuji dirinya bila
itu benar.
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Ucapan perawi (bahwa yong dibeli secaro tunoi dibolehkon
dan yong dibeli secota tempo dengon tamhshon horgo ogor
dikembalikoa). Dalam lafazh Al Bukhari disebutkan."Tronsolcsi yang

dilskukon secora tunai maka ambilloh, sedanglean yang dilokukon

secara tempo dengan tambahan harga mako h,cmbolikanloh." Hadits

ini sebagai dalil yang menunjukkan bolehnya membedakan jenis

transaksi, sehingga yang satr dibenarkan dan yang tidak satt

dibatalkan. Kemungkinannya balrwa meleka (knd dan Al Bara')

melakukan dua transaksi yang bereda. Hal ini dikuatkan oleh hadits

yang terdapat di dalam riwayat Al Bukhari pada bab hijrah ke

Madinah, yang mana Al Bukhari menyebutkan hadits ini yang di
antaranya disebutkan: "Nabi SAW tiba di Madinah, sedanglcan kami

biasa melakukan iual beli ini. Lalu beliau bersabda, 'Yang dilahrlun
secora tunai tidak apa-apa, adapun yang dilalrulan secara tempo

dengan tambahan malu tidak dibenorkan."' Hadits tadi juga

menunjukkan bolehnya berserikat (kerja sama pennodalan) dengan

dinar dan dirham. Bolehnya hal ini sudah merupakan ima', hanya saja

modal dari masing-masing yang berserikan harus sama, kemudian

digabungkan sehingga tidak lagi dapat dibedakan, kemudian

semuanya dipergunakan, namun yang menggunakan hanya salah

satunya dengan mewakili yang lainnya. Ibnu Baththal

mengemukakan, bahwa syarat ini disepakati ulama, namun mereka

berbeda pendapat bila dinar berasal dari salah satunya dan dirham dari

yang satunyalagi, cara ini dilarang oleh Malik, Asy-Syaf i menurut

riwayat yang masyhur darinya, dan golongan ulama Kufah selain Ats-

Tsauri. Mereka juga berbeda pendapat, apakah sah berserikat (kerja

sama permodalan) dengan selain dinar dan dirham? Jumhur

berpendapat sah dengan segala yang dimiliki. Kesimpulannya, bahwa

hukumnya asalnya adalah boleh dengan semua jenis harta, sehingga

tidak ada yang dikecualikan selain dengan adanya dalil'

Ucapan perawi (Aka bermitra dengan Ammor dan Sa'd poda

bagian dari perang Badar). Hadits Abu Ubaidah ini menunjukkan

bolehnya syirkah abdan (kerjasama usaha dengan tenaga)

sebagaimana yang telah disebutkan oleh penulis. Yaitu: Persekutuan

dua orang atau lebih mengenai sesuatu yang hendak diusahakan
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mereka dengan badan (tenaga) mereka, yang mana masing-masing
mereka telah mewakilkan kepada mitranya untuk menerima dan
bekerja atas namanya pada kadar tertentu yang menghasilkan
upah, dan masing-masing saling membantu. Hadits setelahnya
menunjukkan bolehnya salah satu pihak memodali mitranya
dengan kendaraan untuk berjihad dengan kesepakatan bahwa
bagian hasil rampasan perang utuknya dibagi berdua di antara
mereka.

Ucapan perawi (bohwa io mensyorotkon podo seseo?ong
ketika io memberinya haflo pinjamon untuk modol dst.).
Mengenai mudharabah (pemberian modal usaha) ada otsar
lainnya, di antaranya: Dari Ali RA yang diriwayatkan oleh
Abdurrazaq, bawa Ali mengatakan, "Mudharabah yang gagal
menjadi tanggungan pemodal, sedangkan keuntungan dibagi
bersama sesuai kesepakatan." Dari Ibnu Mas'ud yang
diriwayatkan oleh Asy-Syaf i: "Bahwasanya ia pernah
memberikan modal usaha kepada Zaid bin Khalidah." Dari Ibnu
Abbas, dari ayahnya: "Bahwasanya Ia (Al Abbas) memberikan
modal usaha, lalu ia menyebutkan kisahnya yang di antaranya
menyebutkan bahwa ia mengajukan syarat kepada Nabi SAW,
lalu beliau membolehkannya." Dari Umar: Bahwasanya ia pernah
memberikan harta seorang anak yatim sebagai modal usaha.,,
Atsar-atsar ini menunjukkan bahwa mudharabaft dilakukan oleh
para sahabat dan tidak ada yang mengingkari, sehingga hal ini
disimpulkan sebagai ijma' mereka mengenai bolehnya
mudharabah.

Ucapan perawi (langanlah enghau menggunakonnya untuh
yang mempunyai hati yong basah), yakni janganlah engkau
gunakan untuk membeli hewan. Ia melarangnya karena
diperkirakan bahwa makhluk bernyawa itu bisa binasa karena
terancam kematian.
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KITAB WEX,EUTf
(MEWAKILKAN / MEMBERIKAN KUASA)

Bab: Bolehnya Mewakilkan dalam Akad Nikah, Pemenuhan Hak'

Pen gelua r tn zakat, Pemb erlakuan Hukuman dan seba gainya

tolr'-l: ;-,1. I 

et )'i:',lo
.';fJ|y\t'q;1

3028. Dori Abu Rali',; "Nabi sAll meminjam unta, lalu ketika telah

datang unta zakat, beliau menyuruhku untuk membayarkon unta yang

telah beliu pinjam kepada orang yang memberikan piniaman'"

'J-b'"JJi ;J* |,sj )" y4 W Ct'*i,G'sl',li ';t

J'ti'rr) )1
3029. Ibnu Abi Aufa mengatakan, "Aku datang kepada Nabi sAW

dengan membawakan zakat harta ayahku, lalu beliau mendoalcnn, 'Ya

AU;h, limpahkanlah keberkahan pada leeluarga Abu Aufa'"'

^* ':;iik i.7i 6'# qlt

Ju

e

30 wakalah adalah seseorang menguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya

di dalam sesuatu urusan 
-yung ai dalamnya membolehkan adanya pelimpahan

kekuasaan seperti: jual beii, riengajukan perkara (ke pengadilan) dan lain-1ain.

Catatan: fiaat aferUolehkan minguasakan transaksi jual beli kepada orang

kafir, karena dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang diharamkan. Juga tidak

dipeibolehkan menguasakan penerimaan barang dari seorang muslim kepadanya,

ku."ru dikhawatirkan ia akan berlaku sombong terhadapnya'
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3030. Nabi SAW bersabda, "sesungguhnya petugqs penjaga harta
yang jujur, yang mengeluarkan apo yqng diperintahkan kepadanya
secaro sempurno lagi lengkop dengan kerelaan hatinya hingga
menyerahlmnnya kepada orqng yang ia diperintahkan untuk
menyerahlwn kepadanya, maks ia termasuk salah seorang pemberi
shadaqah. "

3031. Beliau bersabda,
perempuan Anu, bila
rajomlah dia."

tJl\L

"Wahai Unais, beranglratlah engkau kepada
ia mengokui perbuatonnyo (zina), maka

'$f,rz-:* *;if oiffiU,;, ,#r tlt jv
.qrol

3032. Ali M mengatakan, "Nabi SAW menyuruhku untuk mengurusi
hewan kurbannya dan membagi-bagilmn kulit dan jeroannya."

.16)':s ) y'*p, W U,,{ r,i;-:} I ie
3033. Abu Hurairah mengatakan, "Nobi SAW mewakitkan kepadaht
untuk menjaga zakat Ramadhan."

. :)t bi ; qJ;. e ro; eaL w Ut *Ll
3034. Nabi sAW menyerahkan kambing kepada uqbah bin Amir untuk
dibagi-bagikan kepada par a s ahabatnya.

r*rjir'; etruS 
4;.w lrli ,!u-; ot!:",f

l:r:, .cH'oi ,p {iit, }s uru-;lr -ci t# iL\:}raitri
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3035. Dari Sulaiman bin Yosar, bahwasanya Nabi'MW mengutus

Abu RaJi' -ssnlsn budaknya- dan seorang laki-laki Anslwr, lolu

keduanya meniknhkannya dengan Maimunah binti Al Harits, yang

mona saat itu beliau berada di Madinah sebelum keluar (untuk

ihram). (Diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwoththa)

Ini menunjukkan bahwa menikatrnya beliau itu sebelum ihram,

dan itu tidak diketahui oleh Ibnu Abbas.

:" Z1i rig :i# ',/t'JA ;* J\c\it i>\'ri,Ju lra *
tb !i-";'^f * et.]f ctL'1'fraX'oL\il;#'t

( Lu;tUO ;!rr','r{ \'.0 . ii';
3036. Dari Jabir, ia mengatakan, 'xetit<a aku hendat orrongjt t,
Khaibar, Nabi sAW bersabda, 'Jika engkau mendatangi wakilku,

maka ambillah darinya lima belas wasoq, bila ia meminto bukti

darimu, maka letakkan tanganmu pada tulang lehernya."'

(Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ad-Daraquthni)

:;i;'*ebL-j;rI'.,:$tsY:J$W dtf "*i q e*tr- y :.'f :iLi sl' i-; Uif''y i-ra; :d'J\ic V 
"ryt 

G't)

(;i irtrl

3037. Dari Ya'la bin umayyah, dari Nabi sAW, beliau bersabda,
ilApabila para utusanku datang kepadamu, maka berikanlah kepada

mireko tiga puluh baju besi dan tiga puluh ekor unta." Ia berkata,
,,Ini pinjaman yang akan dikembalikan wahai Rqsulullah?" Beliau

menjowab, "Ya." (HR. Ahmad)

aJ)G'rf:t'p; a:-ra ,!nt'J';, [ 
".i 

,y'Ju: ,i\t;'rfr,
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3038. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, pada riwayat ini ia
menyebutkan: "Aku berksta, 'Wahai Rasulullah. Ini pinjaman yang
akan digonti atau pinjaman yang aknn dikembalkan?' Beliau
menjowab, 'Pinjaman yang akan dikembalikan. "'

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Penulis tidak
menyebutkan perawi yang mengeluarkan hadits-hadits di atas pada
judul ini. Hadits Rafi' telah dikemukakan pada bahasan tentang
meminjam hewan terjanak [yaitu hadits nomor 2967). Penulis
mengemukakannya di sini sebagai dalil bolehnya mewakilkan untuk
membayar hutang. Hadits Ibnu Abi Aufa sebagai dalil yang
menunjukkan bolehnya seseorang yang berkewajiban membayar zakat
untuk mewakilkan untuk kepada orang lain guna mengantarkan
zakatnya kepada imam (pemimpin/penguasa). Hadits tentang petugas
penjaga harta untuk menunjukkan bolehnya mewakilkan untuk
menyalurkan zakat. Sabda beliau (Wahai [Jnais, berangkotlah
engkau) menunjukkan bolehnya imam (penguasa) mewakilkan
kepada seseorang untuk memberlakukan hukuman terhadap orang
yang harus dihukum. Hadits Ali menunjukkan bolehnya orang yang
berkurban mewakilkan kepada orang lain untuk membagikan kulit dan
jeroannya. Hadits Abu Hurairah dikeluarkan oleh Al Bukhari pada

Kitab Al Wakalah dan memberinya judul dengan "Bab: Apabila
seseorang mewakilkan sesuatu kepada orang lain, lalu yang
mewakilinya itu melaksanakannya, maka hal itu dibolehkan, dan bila
ia menundanya hingga waktu tertentu, maka itu juga dibolehkan" yang
mana dalam riwayat ini disebutkan datangnya pencuri kepada Abu
Hurairah, lalu Abu Hurairah menangkapnya, namun pencuri itu
mengeluhkan kebutuhannya sehingga Abu Hurairah membiarkannya
mengambil, seolah-olah ia meminjamkannya hingga waktu tertentu,
yakni hingga waktu penyaluran zakat fitrah. Hadits Uqbah bin Amir
menunjukkan bolehnya mewakilkan dalam membagikan hewan
kurban. Hadits-hadits di atas menunjukkan sahnya wakalah, yaitu
memberi kuasa, dalam terminologi syari' adalah seseorang meminta

rif;;-,'4. ,

. ot:-9ro 
'|-r
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orang lain untuk menggantikan posisinya baik secara mutlak maupun

terbatas. Dalil dari Al Qur'an yang menunjukkan bolehnya wakalah

adalah firman Allah Ta'ala,"Maka suruhlah salah seorang di antara

kalian pergi ke kota dengan membqwa uang perak kalian ini, dan

hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka

hendaklah dia membawa makanan itu untuhna." (Qs. Al Kahfi (18):

19) dan firman-Nya, "Berkata Yusuf, 'Jadikanlah aku bendaharawan

negoro (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai

menjaga lagi berpengetahuan. "'(Qs. Yuusuf (12):55)'

Ucapanperawi(bahwasanyaNabisAWmengutusAbuRaft'

-mantan 
budaknya- dan seorang laki-laki Anshar,lalu keduanya

menikahkannya dengan Maimunah binti Al Harits) menunjukkan

bolehnya calon suami mewakilkan untuk akad nikah'

Sabda beliau (Jika engkau mendatangi wakilku, moka

umbillah clarinya lima belas wasaq, bilu ia meminta bukti darimu,

maka letakkan tanganmu pada tulang lehernya) menunjukkan

sahnya wakalah, dan bahwa imam (pemimpin) boleh mewakilkan dan

mengangkat petugas untuk mengambil zakat dan menyalurkannya

kepada yang berhak, dan orang menerima utusannya hendaknya

menanyakan bukti. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya bertindak

berdasarkan bukti dan menerima pengakuan utusan bila pengakuan

utusan itu diketahui kebenarannya. Hadits ini juga menunjukkan

dianjurkannya membuat tanda antara orang yang mewakili dan orang

mewakilkan, yang mana tanda itu tidak diketahui kecuali oleh

keduanya, sehingga orang yang mewakili bisa berpatokan padanya

ketika menjalankan tugasnya, karena hal ini lebih mudah daripada

tulisan, lagi pula adakalanya di antara mereka tidak bisa menulis,

selain itu, kadang bentuk tulisan hampir mirip sehingga sulit

dibedakan. Hadits ketiga menunjukkan bolehnya orang yang

meminjam mewakilkan kepada orang lain untuk menerima barang

yang dipinjam.

l
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Bab: Orang yang Mewakili untuk Membeli Sesuatu, Lalu Ia Bisa
' Membeti Lebih Banyak Kemudian Mengembangkannya

i:rq4.[tl-retLLi,,*bUt'oi :';fit *l;ir ert /;i':'-i c
.:*,t /6-:ii6.j )C-:rui,rG1 Lq ,i* :r{ o*u ,irt
'r-Ji it:r> .*,e.i tt; ,s:*t -) osj * ef )tr'i c*

6,rri jfitsr$,j
3039. Dari Urwah bin Abu Al Ja'd Al Bariqi: Bahwasanya NoLi S,AW
memberinya satu dinar untuk membelikqnnya seekor domba, lalu
dengan itu ia bisa membeli dua ekor domba, kemudia ia menjual
salah satunya dengan harga satu dinar. Kemudian ia kembali dengan
membowa satu dinar dan seekor domba. Maka beliau mendoakon
keberkahan pada jual belinya. Sehingga, seandainya pun ia membeli
debu, ia pasti memperoleh keuntungan (HR. Ahmad, Al Bukhari dan
Abu Daud)

keitl;;lf ,,.*, f,f q**-i'e,ii#c
c#,v,t3G-: q. Oil'*f,spb,)q:'*f i |5p.
"'g> :j6 .W lnt J'v, ,A r6-'nr: *\rjt*i ,ri:* o?f
u.j f \\ti o lG1 ,!rs-r,')t itrr1.r6fur, 'JU3 :6t,

<ftf i * qqy"y.t-("s,i;.i=A.?jt
3040. Dari Habib bin Abu Tsobit, dari Hakim bin Hizam RA,
bahwasanya Rasulullah SAW mengutusnya untuk membelikan hewan
kurban dengan uang satu dinar. Maka ia pun membeli hewan larban,
lalu ia mendapat keuntungan satu dinar. Lalu ia membelikan tagi
hewan kurban lainnya, kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW
dengan membawa hewan kurban dan satu dinar. Maka beliau
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bersabda, "Kurbankanlah domba itu dan shadaqahkanlah dinar itu."
(HR. At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Kami tidak mengetahui riwayat ini

kecuali dari jalur ini. Menurutku, Habib bin Abu Tsabit tidak pemah

mendengar dari Hakim.")

,o .? ,ol o o. o. cz )

;.._e 4+r^Jl Jr' { € _p f

3041. Abu Daud juga meriwaYatkan

', at 'i-t*'J ';H 'r'.l','G\'s
c.-u.--.

c/,r
hadits serupa yang bersumber

dari Abu Hushain, dari seorang syaikh warga Madinah, dari Hakim.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Kedua hadits ini

menunjukkan, bahwa bila pemilik mengatakan kepada wakilnya,

"Belilah seekor domba dengan dinar ini," lalu ia menyebutkan

kriterianya, maka wakilnya itu boleh membeli dua ekor domba yang

kriterianya sama dengan uang tersebut, karena maksud orang yang

mewakilkan terlah tercapai, lalu orang yang mewakili itu menbahkan

kebaikan. Contoh yang sama dengan ini adalah, bila pemilik uang

menyuruhnya untuk menjual seekor domba dengan harga satu dinar,

lalu ia menjualnya dengan harga dua dinar, atau menyuruhnya untuk

membeli seekor domba dengan harga satu dinar lalu ia membelinya

dengan harga setengah dinar, maka hal ini sah menurut para ulama

golongan Syaf i.
Ucapan perawi (kemudia ia meniual salah satunya dengan

harga satu dinar) menunjukkan sahnya menjual yang kelebihan dari

yang dipesankan, demikian menurut Malik, Ahmad dalam salah satu

riwayat darinya, Asy-Syaf i dalam pendapat lamanya dan dikuatkan

oleh An-Nawawi. Pendapat ini juga diriwayatkan dari segolongan

salaf.

Ucapan perawi (Lalu ia membelikan lagi hewan kurban

lainnya) menunjukkan bahwa hewan kurban tidak menjadi hewan

kurban hanya dengan membeli, juga menunjukkan bolehnya membeli

hewan lainnya yang serupa atau lebih baik sebagai gantinya.

Sabda beliau (dan shadaqahhanlah dinar ilu), segolongan
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ahli ilmu menjadikan hadits ini sebagai pokok, mereka mengatakan,
"Barangsiapa menerima uang yang diragukan, yaitu ia tidak
mengetahui apakah ia berhak terhadap uang itu atau tidak, maka
hendaklah ia menyodaqohkannya. Inti keraguan di sini adalah karena
beliau belum mengizinkan kepada Urwah untuk menjual hewan
kurbannya. Bisa juga bahwa beliau menyodaqohkannya adalah karena
telah mengeluarkannya untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah
melalui kurban, sehingga beliau tidak mau mengambil keuntungan."

Bab: Mewakilkan Untuk Menyalurkan Shadaqah, Lalu Wakilnya
Menyerahkan Kepada Anak Orang yang Bershadaqah Itu

oi

cf €..1

,d*1u

w,
Itl1.C irt ,,la ,Q'^*G

,.rK :JE e ii; u* *
,:.;;.-oi;j' € J*r:tb,,
t.tz i. lx. -.1 t o.l

J_n) J! n:^.ats.i .lrf .r:-rtilt
,9.

<Ar$tr'G;i I'rir> .i; u_',>'J?i u uj
3042. Dari Ma'an bin Yazid M, ia menuturkon, "Ayahku keluar
untuk menyerahkan beberapa dinar sebagai shadaqah, lalu ia
menyerahkannya kepada seorang laki-laki di masjid, lalu aku datang,
kemudian aku mengambilnya. Kemudian aku membawanya. Maka
ayahku berkata, 'Demi Allah, aku tidak bermaksud memberikannya
kepadamu.' Lalu aku mengadukannya kepada Nabi All, maka beliau
bersabda, 'Bagimu opo yang telah engkau niatkan wahai Yazid, dan
bogiku wahai Mo'an, adalah apa yang telah engkau terima. "' (HR.
Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Bagimu opa yang telah engkaa niatkan), yakni bahwa engkau telah
meniatkan untuk disalurkan kepada orang yang membutuhkannya, dan
anakmu adalah orang yang membutuhkan. Maka shadaqah itu telah
sampai kepada tujuannya, walaupun tidak terdetik di benakmu bahwa
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shadaqah itu akan diterima oleh anakmu. Dan anakmu juga tidak
sengaja menerima shadaqahmu, ia hanya menerima shadaqah karena

butuh yang kebetulan ternyata itu adalah shadaqah darimu. Hadits ini
menunjukkan bolehnya mewakilkan untuk menyalurkan shadaqah,

karena itulah penulis mencantumkannya di sini.
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-J ".*'-'X t L:. #|pi ,pa & "dt oi ,WV, * i,t g/ u.v' /

1:xt;;t !rr> .L1:'ri
3043. Dari lbnu umar RA, bahwasanya liabi mempekerjakan
penduduk Khaibar untuk menggarap lehon di Khaibar dengan upah
separoh buah kurma dan tanaman yang dihasilkan dari lahan ittt.
(HR. Jama'ah)

eriT|slt'r"fir ^5c ;; ;r;* (t ffi "u4t oi :u-i ^*,
i e,€/ :ei* 1/'ib.i, * i:6.'oi ,-!o

@L i;b .*r tl iilt
3044. Diriwayatkan juga darinya, bahwa ketika Nabi SAW
memperoleh kemenangan otas Khaibar, orang-orong yahudi meminta
agar ditetapkan di sana untuk mengerjakan lahannya dengan upah
separuh hosil buah-buahannya. Maka beliau berkata kepada mereka,
"Kami akan menetapkan kalian atas penggarapannya sesuai dengan
kehendak kami." (Muttafaq 'Alaih)

Ini menunjukkan bolehnya akad tersebut.

Musaqoh adalah seseorang menyerahkan pohon kurma atau pohon buah lainnya
kepada orang lain yang sanggup menyiraminya dan mengerjakan segila
kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusannya dengan upat yung titatr
ditentukan dari buahnya.
Muzara'ah adalah seseorang menyerahkan tanah kepada orang lain untuk
ditanami dengan upah yang telah ditentukan dari hasilnya.
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3045. Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: "Beliau menyerahlran

Khabar kepada orang-orong yohudi untuk digarap dan ditanami, dan

bogi mereko separuh hasilnYa."

re ';'212 ,b|W -bt'-#- J\e;:';;3rt >lrr"ol, #)
.o,! f ffi i'{iT;'d:;i o:G'};Li e

3046. Dalam riwayat Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i disebutkan:

"Beliau menyerahftan lcebun kurma di Khabar dan tanah gararyn

Khaibar kepada orang-orangyahudi untuk digarap dengan biaya dari

mereka sendiri, dan bagian untuk Rasulullah SAW adolah separuh

buah-buahonnya."
Aku katakan: Konteksnya menunjukkan batrwa bibitnya dari

mereka (orang-orang yatrudi). Penyebutan bagian gntuk penggaraP

saja sudah cukup, yang berarti sisanya adalatr untuk si pemilik.

V,'-'rb /'oi ;''# t'i- J:3 W $t ii'&'; *
(6;rUrdrti;iitt'1

3047. Dari Llmar M, balwasanya Nabi sAw mempekerialcan orang'

orang yahudi untuk menggarap lahan di Khaibar dengan kesepakaton

bahwa kami boleh mengeluarkan mereka lapan saia leami kehendaki'

(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari dengan maknanya)

eA,Wi \ia)|,:P et W U, Li, *$ it *
e6 ;J.ti'rei itjr> .;Lbt

3048. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Nabi sAW menyerahkan

Khaibar, lahannya dan kebun htrmanya, dengan pembagian
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setengah-setengah. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

<Urd't1t.6?rG,;
3049. Dari Abu Hurairah, ia merutturkan, "Orang-orang Anshar
berkata kepada Nabi SAW, 'Bagikan kepada kami dan saudara-
sadara kami kebun kurma itu.' Beliau menjawab, 'Tidak.'33 Kemudian
mereka (kaum muhajirin) berkata, 'Kalian membantu pekerjaan kami
dan kami sertakan kalion pada pendapatan buahnya.' Maka mereka
berkata, 'Kami mendengar dan kami patuh. " ' (HR. Al Bukhari)

ffi i, W, y",b?'.,\i 6;i
'4*,; d\:),F.i ,ilr, 'tilt JLo,;rLrAfOf3

(;6 ,.t igrl .r-t^
3050. Dari Thawus: "Bqlrwa Mu'sdz bin Jabal mempekerjakan
orang-orang pada lahannya di mosa Rosulullah SAW, Abu Bakar,
Umar dan Utsman dengan memperoleh sepertiga dan seperempat,
dan ia masih melakukannya hingga kini." (HR. Ibnu Majatr)

,-pl *yu. u :iu f €.i'* ,# U'; Jvj:LrrJr Ju
t . to .. t..;.'r;rj,'.p L)\',' {St, *t * o'}rT- o\ i4 i
33 Karena beliau tahu bahwa kemenangan-kemangan akan mereka raih, sehingga

beliau tidak mau mereka keluar sekarang. Setelah mereka memahami itu, maka
mereka pun mengerti bahwa dengan begitu mereka memadukan dua
kemaslahatan, yaitu mematuhi apa yang diperintahkan kepada mereka dan
mendahulukan saudara-saudara mereka kaum muhajirin. Lalu kaum muhajirin
mengajak mereka untuk membantu bekerja sehingga bisa ikut memperoleh
hasilnya.

p ; ir;; oi t,\tb r"
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Al Bukhari menyebutkan: Qais bin Muslim mengatakan, "Dari Abu

Ja'for, ia berlcora, 'Tidak ada seorang pun penduduk Madinah yang

mendiami rumah hijrah, kecuali mereka menanami sepertiga dan

seperempat lahannya. Ali, sa'd bin Malik, Ibnu Mas'ud, umar bin

,lLaA Aziz, Al easim, (lrwah, leluarga Abu Bakar, keluarga Umar,

keluarga Ali dan lbnu sirin menanami lahannya.' Abdurrahman bin

At Aswad mengatakan, 'Aku bermitra dengan Abdurrahmon bin Yazid

dalam penanoman.' Ia juga mengatakan, '(Jmar mempekerjakan

ororg-irorg dengan ketentuan, bila bibitnya dari Umar maka ia

memperoleh separuh, dan bila bibitnya dari merelca moka bagi

merelu sekian."'

Pensyaratr Rahimahullah To'ala mengatakan: Musaqah

(pengunrsan tanaman) bisa dilakukan pada pohon kurma' pohon

,rgg* dan pohon-pohon lainnya yang berbuah, y1itu dengan

memberikan bagian tertentu dari buatrnya sebagai upah. Demikian

pendapat Jumhur.

Ucapan perawi (dengon upah separoh buoh kurma dan

tonaman yang dihasilkan dori lahan ifu) menunjukkan bolehnya

muza,ah (penanaman lahan) dengan upah sebanyak jumlah tertentu,

misalnya setengahnya, seperempatnya, seperdelapannya dan

sebagainya.

Sabda beliau Qfumi akan menetapkan kalian atas

penggarapannya sesuai dengan hehendak kami)' maksudnya' kami

akan-menetapkan kalian di sana hingga ketika kami menghendaki

kalian keluar, maka kalian harus keluar dari sana. Karena sebenamya
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Rasulullah SAW hendak mengeluarkan mereka (orang-orang yahudi)
dari jazirah Arab, sebagaimana yang beliau perintahkan menjelang
wafat. Hadits ini menunjukkan bolehnya musaqah untuk waktu yang
tidak ditetapkan. Demikian pendapat golongan Zhahiriyah, narnun
Jumhur menakwilkan, bahwa maksudnya adalah selama masa
perdamaian, dan bila telah selesai masa itu, maka kami berhak
mengeluarkan kalian, namun tidak menolak kemungkinan dilanjutkan
setelahnya.

Ucapan perawi (Tidak ada seorang pun penduduk Madinah
yang mendiami rumah hijrah ... dst.). Berdasarkan hadits-hadits di
atas, segolongan salaf mengatakan, "Muazare'ah (penarraham lahan)
dan musaqalz (pengurusan tanaman) boleh diupah dengan buah atau
tanaman." Mereka juga mengatakan, "Akad muzara'ah dan musaqah
boleh digabungkan, namun masing-masing dirincikan." Mereka
membantah hadits-hadits yang melarang muzara'ah. bahwa
pengertian larangan itu adalah bila si pemilik lahan mensyaratkan
bagiannya dari bagian tertentu dari lahannya.

Bab: Rusaknya Akad Bila Salah Satu Pihak Mensyaratkan
Jumlah Tertentu atau Bagian Tertentu dari Lahan Dimaksud

'""'r<!i 6 3 tK3k j;\i'gi k :Jtj F: J et;'*
t:W .::LF lj::'-;?i ci ,:! dr:y $Li Jt

(iv?:\ .cA?'br';it t1i, ,Ui\
3051. Dori RaJi' bin Khudaij, ia menurut*or,' "Kami trr*oruk
golongan Anshar yang paling barryak memiliki kebun. Dulu lrami
biasa' mempekerjakan oirang untuk menggarap tanah dengan
kesepalratan bahwa bagian lumi yang sebeloh sini dan bagian mereka
yang sebelah sina. Sehingga ada kolanya yang sebelah sini
menghasilkan, nomun yang sebeloh sana tidak. Kemudian kami
dilarang melakukannya. Adapun (pengupahan) dengan perak, kami
tidak dilarang. " (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim)
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3052. Dalam lafazh lain disebutkan: "Komi adalah penduduk

Madinah yang paling bonyak memiliki lohon perkebunan, lcami biasa

mempekerjakan orang untuk menggarap dengan menetapkan saloh

satu bagiannya sebagai bagian untuk pemilik tanah. Adakalanya

bagian itu gagal panen dan yang lainnya berhasil, dan adakalanya

bagian lainnya gagal dan bagian itu berhasil. Kemudian kami

dilarang melakukon itu. Adapun (pengupahan) dengan emas dan

perak tidak dilarang. " (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

"LL 
w Ar J'y, * ,* ;t\vti- ,,rlil ok dy.,ii,y e3

,rij *-t ti'4,L)1Jt'u ;*,ii J 1l;t )t$it .,uri'rjr

,e V3,tiyt1,rs l! ir1 Orlt. 'j;'f",u.i, 
3,!di r-'&:t

(g6t t ;\r;'rf ,'# |t;> .:, i6 x'o'P; 1$1 i'; eii

3053. Dalam lafaztr lainnya disebutkan: "Orang-orang biasa

dipekerjakan pado masa Rosulullah SAW dengan memperoleh upah

berupa bagian yang tumbuh di pinggir soluran air dan pongkal'
pangkal kali serta sebagion lanaman. Kadongyong ini gogal, yang itu
berhasil, yang ini berhasil dan yong ini gagol. Soat itu orong tidak

dapol bekerjo kecuali dengan caro ittt, maka merelea Pun
menanaminya. Adaptn dengon upah yang pasti moka tidok apa-apa."
(Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i)

,,p'e:r'!i y|f-6k LifrGt i.-,,:u g.t, s:!)q',1:
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3054. Dalam suatu riwayat dari Nafi', is berkota, "Dua pamanku
menceritakan kepadaku, bahwa mereka mempekerjakan orang untuk
menggqrap tanahnya pada masa Rasulullah SAW dengan upah
bagian yong tumbuh di pinggir sungai dan sebagian yang
dikecualikan oleh pemilik tanah. Lalu Nabi SAW melarang hal itu."
(HR. Ahmad, Al Bukhari dan An-Nasa'i)

3055. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Dari Rafi', bahwa orong-
orang biasa dipekerjaknn untuk menggarap tanah pada masa Nabi
SAW dengan memperoleh upah berupa bagian yang tumbuh di
pinggir saluran air, tumbuhan yang disirami dari kali dan sebagian
yang tumbuh dari penyiraman gandum. Kemudian Rasulullah SAW
tidak menyukai penggarapan seperti itu don beliau melarangnya. "
(HR. Ahmad)

,61;fit sl *'.tf 
"e 
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3056. Dari Usaid bin Zhahir, ia menuturksn, "Apobila ada salah

seorong kami yang tidak lagi memerluknn tanahnya, atau ia

membutuhkannya, maka ia menyerahkan setengahnya, sepertiganya

atau seperempotnya, rlan mensyaratkan tiga saluran air, sisa biji yang

masih meneipel pada tangkainyo setelah dirontokkan dan tumbuhan

yang disiraii dart koli. Lalu ia bekeria keras lalu memperoleh
'baiyak 

manfaat. Kemudian Rafi' bin Khudaii datang kepada kami,

lalu ia berkata, 'Nabi SAl4r telah melarang cara yang kalian anggap

bermanfaat. Menaati Rasulullah SAW adalah lebih baik bagi kalian'

Beliau telah melarang pengerjaan kebun dengan cara seperti ittt'""
(Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah)

"rS)*at a'*I,ffi Al J';., ti, ;t'4A t? i;u 1-G ,f
C*lri *;i,U',i {*k a,& Ai ,!-;sw ,is;',

<$:'Gi i(i) .t1L''$ \{) iai
3057. Dari Jabir, ia menuturkan, "Kami melakukan *rkhabarah3a

pada masa Rasulullah sAW, sehingga kami bisa memperoleh sisa biji

yang masih menempal pada tangkainya setelah dirontokkan, serta

memperoleh anu dan anu. Lalu Nabi sAW bersabda, 'Barangsiapa

mempunyai tanah makn hendaklah ia menonaminya, atau ogar

digirap oleh saudaranya, bita tidak iuga, maka hendaklah

membiarkannya. "' (HR- Ahmad dan Muslim)

,o Mukhobarah ialah menanami tanah milik orang lain dengan benih dari si

pengarap.
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3058. Dari Sa'd bin Abu Woqqash, bahwa pora pemilik lahan
perkebunan pada maso Nabi SAW biasa mempekerjakan orang yang
menggarapnya dengan upah tumbuhan yang tumbuh di pinggir
saluran air dan yang tumbuh sendiri karena terairi di sekitar tanomon
pokok. Lalu mereko mendatangi Rasulullah SAllt dan berselisih pada
sebagian tananam itu, maka beliau melarang c.ara tersebut, dan
beliau bersabda, 'Pekerjakanlah untuk menggorqp tanah dengan
upah emas dan perak. "'(HR.Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

Riwayat yang menyebutkan larangan mutlak mukhabarah dan
muzara'ah adalah yang mengandung kerusakan, yaitu sebagaimana
dijelaskan oleh hadits-hadits berikut. Atau diartikan sebagai anjuran
untuk menghindarinya. Di antaranya:

#- ,i;1;ir'd; |:r,)v.li 'i6 ,)G.: i. ,7 ,s:,

-dt-? it *-'&*i'rt ir- .W ;i:'W ;lt'ci o'r:L';

'i p ir;i F,;i3X ttr 'j6i ,W *_"t W o;t oi;?i
'i:r 

9c utt|.pJ$3;i t':r> .c-fu ar * LU'ori
.,,

()Jl)

3059. Amr bin Dinar meriwayatlun, ia mengatakan, "Aku katakan
kepada Thawus,'Sebailcnya engkau meninggalkan mukhabarah,
karena merelra menyatakan bohwa Nabi SAW telah melarangnya.' Ia
menjawab, 'Orang yang paling mengetahi hal itu -malrsudnya lbnu
Abbas- telah memberitahulat, bahwa Nabi SAW tidak melarangnya,
beliau hanya mengatakan, 'Bila seseorong di antara knlian
memberilan saudaranya, maka hal tersebut lebih baik baginya
daripada menetapkan pajak tertentu padanya. "' (Diriwayatkan oleh
Ahmad, Al Bukhari, Ibnu Majah dan Abu Daud)
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3060. Dari lbnu Abbas: "Boh*"'nYo Nobi

. c / . I l. c z.trrtr
SAW tidak

mengharamkan muzara'ah, hanya saia beliau memerintahkan agar

^orlng-*osing 
saling bersikap santun." (HR. At-Tirmidzi dan ia

menshahihkannYa)

'sf ,Wr'* b1i'i uk a tW at'J").,j6 'iu 
,';'.;',Ji'*

(L;i1 .'o:r'rfLd[ ii'oP ,;tti qH)
3061. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda,
,Barangsiapa mempunyai tanah maka hendaklah ia menanaminya,

atau ajar digarap-oleh saudaronya, bila tidak matt, maka hendaklah

menahan tanahnya. "'(HR.Al Bukhari dan Muslim)

Menurut ijma'ulxna, untuk kondisi ini boleh disewakan dan

tidak wajib dipinjamkan. Dengan begitu disimpulkan, batrwa hal

tersebut adalah sebagai anjuran.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: ucapan perawi

(Maka kami dilarang melakukannya), yat'rri mempekejakan orang

untuk menggarap tanah dengan ketentuan bahwa hasil dari bagian

yang ini ;tuk kami (pemilik lahan) dan hasil dari bagian ini untuk

mereka (penggarap). Hadits ini sebagai dalil bahwa yang dilarang

dalam penggarapan tanatr adalah cara seperti ini. Disebutkan di dalam

At Fatiaarifumtr,,, bahwa larangan dimaksud adalah yang mengarah

kepada hal-hal yang mengandur unsur penipuan (ketidakjelasan) dan

ni-1,u1 yang tidak diketahui. Jadi larangan itu bukan larangan

mempekerjakan orang untuk menggarap lahan dengan upah dari

sebagian hasilnya. Selanjutnya pensyarah mengatakan: Hadits ini

menunjukkan haramny a muzara'ah yang mengandung unsur penipuan

atau hal yang tidak diketahui sehingga bisa menimbulkan perselisihan'

Demikianlah kesimpulan dari hadits-hadits yang melarang
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mukhabarah. Jadi secara umum muzora'ah dibolehkan, namun

dibatasi oleh hadits-hadits yang mengkhususkannya, yaitu hadits-

hadits yang melarangnya adalatr sebagai pengecualian. Maka

mukhabarah yangdilakukan oleh Nabi SAW pada lahan Khaibar terus

dilanjutkan hingga setelah beliau meninggal, juga sebagian satrabat

melanjutkannya. Ditegaskan juga oleh pernyataan Rafi' pada hadits

ini tentang bolehnya muzaro'ah denganupah yang diketahui.

Sabda beliau (Pekerjakanlah antuk menggarap tanah dengan

upah emas dan perak) menunjukkan bolehnya mempekerjakan orang

untuk menggarap lahan dengan upah emas dan perak. Bisa juga

ditambah dengan hal lainnya yang diketahui (bukan yang samar),

karena yang dilarang itu adalah bila upahnya berupa sesuatu yang

tidak diketahui atau tidak terjamin.
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(MENYEWA PEKERJA)

Bab:MenyewaPekerjauntukMendapatkanManfaatyang
Dibolehkan
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3062. Dari Aisyah M -pada 

hadits hijrah-, ia menuturkan, "Nabi

sAll dan Abu Bakar menyewo seorang laki-laki dari Bani Ad-Dil

sebagai pemandu yang pandai menunjukkon jalan, laki-laki tersebut

mengonut agama orang-orang kafir Quraisy, lalu keduanya

menj aminny a, kemudi an meny er ahkan kendar aan mer e ka kepadany a,

selanjutnya keduanya menjanjiknn untuk bertemu di gua Tsaur setelah

lewat tiga malam. Kemudian lakiJaki itu datang dengan membawa

lrendaraan mereka pada pagi hari setelah tiga malom itu, kemudian

keduanya berangkot. " (HR' Ahmad dan Al Bukhari)

'-zct) 1o .
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3063. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali ia menggembalakan
kambing." Maka para sahabat beliau bertanya, "Dan engkau
sendiri? " Beliau menjav,ob, "Ya. Aku juga dulu menggembalakan
kambing dengan upah beberapa qiratht, yaitu milik penduduk
Makkah. " (HR.Ahmad, Al Bukhari dan Ibnu Majah)

Suwaid bin Sa'id mengatakan, "Yakni setiap kambing diupah
satu qirath."

Ibrahim Al Harbi mengatakan, "Qararith adalah nama suatu
tempat."

" Ev c j,.L q ti;.',st:;t n;;', ii'.1, ;,SC ; ; i';',*
"y; 

J;,;ti.t ;,ll 4 a')u ;vfffi i' i';;,r' c,;,k
! or,. r, o . .','o, ? r.. 

":

(+:-'-!t'o;.i.2j a*l;ir itjr> . e- ri r'o :,is'Jr;", r\U,: i-
3064. Dari Suwaid bin Qais, ia *rn t-*k r, "it, dan tvta*hrqin ),
'Abdi mendatangkan (mengimport) pakaian dari Hajar (suatu tempat
dekat Bahrain), lalu kami membowanya ke Makkah. Kemudian
Rasulullah SAW mendatangi kami dan menawar celana kepada kami,
makn kami pun menjualnya. Sementara di sana ada seorang laki-laki
yang biasa menimbang dengan diupah, lalu beliau berkata kepado
orang tersebut, 'Timbanglah dan tepotkanlah (timbangannya). "'(HR.
Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Ini menunjukkan bolehnya mewakilkan untuk menyerahkan
sesuatu kepada seseorang tapi belum ditetapkan, namun bisa
diperkirakan berdasarkan kebiasaan yang diketahui orang mengenai
hal yang semacam itu. Ini diperkuat oleh hadits Jabir yang
menceritakan ketika menjual untanya:

t 
Qirath adalah bagian dari dinar.
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3065. Bahwa Nabi sAlv bersabda, 'llahai urtot, u*orkanlah dan

berilah tambahan.' Lalu Bilal memberinya empat dinar ditambah satu

qirath. (HR. Al Bukhari dan Muslim)

'+t il y\i f '*ffi'd,tit:'Ju'l";vt / e.', *
'rsi It r) . 46 )';t0 - y.:t * :c\ tk Jv's- v+

13\r'''rfr,

3066. Dari Rafi', bin Rifa'ah, ia mengatakan, "Nabi sAl{ melarang

kami menyewakan hambq sahaya perempuan kecuali yang dikerjokan

oleh tangannya, -sambil menunjukkan iari-jarinya ke arah roti-,

memintal dan menentrn. " (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: ucapan perawi

(Nabi sAW don Abu Bakar menyeka seorang laki-laki dari Bani

Ad-Dil sebagai pemandu yang pandai menuniukkan ialan), asalnya

dari hadits panjang yang dikemukakan oleh Al Bukhali pada kisatr

hijratrnya Nabi SAW. Hadits ini menunjukkan bolehnya seorang

muslim menyewa orang kafir untuk menunjukkan jalan bila dapat

dipercaya. Al Bukhari menyebutkan hadits ini pada kitab Al Iiarah

dan memberinya judul 'oBab: Menyewa orang musyrik dalam kondisi

terpaksa bila tidak ada yang muslim." Seolah-olah Al Bukali hendak

menggabungkannya dengan sabda beliau sAw, "Aku tidak akan

meminta bantuan kepada orang musyrik." (Dikeluarkan oleh Muslim

dan para penyusun kitab sunan). Ibnu Baththal mengatakan, "Para

ahli fikih membolehkan menyewa mereka, yakni orang-orang

musyrik, baik dalam kondisi terpaksa maupun tidak, karena hal ini

mengandung perendahan mereka. Adapun yang dilarang adalatr

seorang muslim menyewakan dirinya kepada orang musyrik, karena
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dengan begitu berarti ia telah merendahkan dirinya sendiri.''

Sabda beliau (dengan upah beberapa qirath). Dalam riwayat
Ibnu Majah disebutkan: "Aku menggembalakan kambing milik
penduduk Makkah dengan upah beberapa qirath." Begitu juga yang

diriwayatkan oleh Al Isma'ili. Ibnul Jauzi dan Ibnu Nashir
membenarkan penafsiran yang disebutkan oleh Ibrahim Al Harbi dan

melemahkan penafsiran Suwaid, karena warga Makkah mengenal

suatu tempat yang bernama Qararith. An-Nasa'i meriwayatkan dari

hadits Nashr bin Hazm, ia menuturkan: "Para pemilik unta dan

kambing membanggakan diri, lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Musa
diutus dan ia menjadi penggembala kambing. Daud diutus dan ia
menjadi penggembala kambing, dan aku pun diutus dan aku

menggembala kambing keluargaku di Jiyad." Sebagian mereka

menyatakan, bahwa hadits ini membantah penakwilan Suwaid bin
Sa'id, karena beliau tidak menggembalakan kambing keluarganya
dengan menerima upah. Maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan

Qararith di sini adalah nama tempat, sehingga beliau pernah

menyebutkan dengan kata Jiyad dan pernah juga dengan kata Qararith.
Namun tidak menolak kemungkinan keduanya benar, yaitu bahwa

beliau menggembalakan kambing keluarganya tanpa upah, dan

menggembalakan kambing milik orang lain dengan upah, yaitu yang

tersirat dari ucapan beliau, "milik penduduk Makkoh", ini menguatkan
penafsiran Suwaid pada kalimat "'ala qararith (dengan upah

beberapa qirath)", karena kalimat yang disebutkan setelah 'ala

menunjukkan kalimat yang disebutkan sebelumnya. Ulama
mengatakan, "Hikrnah diilhamkannya menggembala kambing
sebelum menjadi nabi adalah sebagai latihan untuk menghadapi tugas

mengurus umat. Karena berinteraksi dengan kambing-kambing bisa
mendatangkan pengetahuan dan kasih sayang, yaitu bisa bersabar

menghadapi yang digembalakanya dan menyatukan kawanannya

setelah tercerai berai di tempat gembalaan, lalu memindahkannya dari
satu tempat gembalaan ke tempat lainnya, serta menghalau musuhnya,
yakni binatang buas yang akan menerkamnya atau pencuri, di samping
juga mengetahui karakternya dan buruknya tercerai berai karena akan
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melemahkan kesatuannya, serta mengetahui kebutuhannya akan

perlindungan, maka dari situ akan melahirkan kesabaran dalam

menghadapi umat, akan mengetahui perbedaan karakter mereka dan

perbedaan jalan pemikiran mereka, sehingga berupaya untuk

memecahkan dilemanya, mengasihi golongan lemahnya dan

melindunginya. Maka, berbekal ketabahannya itulah akan

memudahkannya bila telah biasa mengemban beban itu sejak semula'

Dikhususkannya kambing (bukan yang lainnya), karena kambing

termasuk yang paling lemah, dan tercerai berainya lebih sering

daripada unta dan sapi. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya

menyewa orang untuk menggembalakan kambing, dan dari sini

disimpulkan bolehnya menyewa orang untuk menggembalakan hewan

lainnya.

Ucapan perawi (bauan), yakni pakaian. (Hoiar), yaitu suatu

kota dekat Bahrain yang berjak sepuluh marhalah dari Bahrain.

Ucapan perawi (yang biasa menimbang dengan diupah)

menunjukkan bolehnya mengambil upah dari menimbang, karena

Nabi SAW menyuruh tukang timbang itu untuk menimbang harga

celana-celana tersebut. Para sahabat Asy-Syaf i mengatakan, "Upah

tukang timbang itu menjadi tanggungan pembeli, sebagaimana upah

tukang timbangan menjadi tanggungan penjual bila si penjual yang

memerlukannya."
Ucapan perawi (menyewakan hamba silhayo perempuan)' Di

dalam At Mtrwathlra'disebutkan: Dari Utsman, bahwa ia berkhutbah,

"Janganlah kalian memberi pekerjaan kepada anak kecil, karena bila

ia tidak mendapatkannya, maka ia akan mencuri."

Bab: Upah Bekam

'#t j*'jr#tS f ,F o;t'rli ,r;:;'rr) f
(Gi irrr> ..j<jr

Nabi SAI{ melarang
harga anjing." (HR.

3067. Dari Abu Hurairah: "Bahwasanya

mengambil upah belram, upah pelacur dan
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3068. Dari Rafi' bin Khudaij, bahwasanyo Nabt SAW bersabda,
"Upah bekam itu haram, upah pelacur itu harom, dan harga anjing
itu haram." (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia
menshahihkannya)

,
C.

( \:--->'

');ipG;ir l=s'r-j<ir * -gt'; :'e$'e.t;t,
l-?. iJlr.),

"Seburuk-
dan upah

3069. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dengan redaksi:
buruk penghasilan adalah harga atnjing, upah bekam
pelacur."

,# I' J';r;;j ,lg;i\r'; ok'tt ,,'3))"^7 ;'a2;J'*
t; ii'.^it >"i ,'Ju.v ,jri rirl ur{f r"Jl *i ,,1iui ,;k *
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3070. Dari Muhayyishah bin Mas'u), bohrorrnyo ia mempunyai

seorang budak tukang beknm, lalu Rasulullah SAW mencela

pekerjaannya, maka ia berkata, "Apa boleh aku memberi maksn
anak-anak yatimku dengan itu?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia
berkata lagi, "Apa boleh aht menyodaqohkannya?" Beliau
menjawab, "Tidak." Lalu beliau memberinya rukhshah untuk
memberi makan pembawa airnya. (HR. Ahmad)

Mukhtashar Nallul Authar - 193



11 io.
dt "si,d\f

)cItJ'{jlfG'rf

J: WL\13 ,l-; Jrr 61t;! e iW xut'J't-., ii'u:."r ,!t,va
r-t/,,

i;i irrrl .,t;jt 
^ru:6 

At*bt1 '^*t iJv ,j; W'ifu".,

(F Ur; ,Jv. ,',:u')frl'rt,
3071. Dalam lafazh lainnya disebutkan'. "Bahwasanya ia meminta izin

kepada Rasulullah SAlil untuk menggunakan upah bekam, makn

beliau melarangnya. Namun ia masih terus meminta izin kepada

beliau, hingga akhirnya beliau mengatakon, 'Jadikan makanan untuk

pembawa airmu, atau jadikan makanan untuk budakmu'"' (HR'

Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi,iamengatakan, "Hadits hasan.")

,4 ,fu iWL |^*'rfi'^;; ,r*Lr e Ut
@L';i) .;b r;;A ,4t.r {j'ru

3072. Dari Anas M, bahwasanya Nabi sAW berbekam, beliau

dibekam oleh Abu Thoibah, lalu beliau memberinya dua sha'

makanan, kemudian beliau berbicara kepada para pemiliknya, maka

mer eka mer ingankan up e t inya. (Muttafaq' Alaih)

Gtr';;i ithLl |o;; il t1>\b Gi :rt
<i: r4rr'^;i',t :j .3f '.,,,;b t rk"'oi 4(;

3073. Dalam lafazhlainnya disebutkan: "Beliau memanggil seorang

budak dari kami untuk membekamnya, lalu beliau memberi upahnya

sebanyak satu sha' atau dua sha', kemudian beliau berbicara kepada

para pemitiknya agar meringankan upetinya." (HR. Ahmad dan Al
Bukhari)

'-J', .i;i ?#t ,F?t ffi U,'nlt.isv riq *& it ,f
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3074. Dari lbnu Abbas M, ia menuturkan, "Nabi SAW berbekam dan

beliau memberi upahnya kepada tukong bekam. Seandainya itu
haram, tentu beliau tidak memberinya. " (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

,;;i#UtitbL:ti tlol. o.o -t,
g:+ :ala.al S J*,-l
. .',. i rz 2z . ir.
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3A75. Diriwayatkan juga oleh Muslim dengan redaksi: "Seorang

budak milik Bani Bayadhah membekam Nabi SAW, lalu beliau
memberi upahnya, lalu beliau berbicaro kepada tuonnya ogar
meringankan upetinya. Seandainya itu haram, tentu Nabi SAW tidak
memberinya."

Pensyarah Rahimahulloh Ta'alo mengatakan: Hadits-hadits di
atas dijadikan dalil oleh mereka yang mengharamkan upah bekam,
yaitu sebagian ahli hadits, karena larangan itu mengindikasikan
haram, sebab makna khabiits adalah haram. Penyebutan haram ini
dikuatkan oleh kata 'suhtan' (haram) pada hadits Abu Hurairah di
atas. Namun Jumhur berpendapat halal, mereka berdalih dengan hadits

Anas dan Ibnu Abbas, lalu mengartikan larangan itu sebagai larangan

yang mengindikasikan makruh, karena mencari upah dengan

berbekam mengandung kehinaan, sedangkan Allah meny.ukai perkara

yang luhur. Lain dari itu, karena bekam termasuk yang diwajibkan
atas setiap muslim untuk menolong sesama muslim ketika
membutuhkannya. Hal ini dikuatkan oleh izinnya Nabi SAW untuk
menggunakan upah bekam, yaitu untuk memberi makan tukang
pembawa air dan budak.

Ucapan perawi (walau kaana suhtan fseandoinya itu
haram\), dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: "Sendainya diketahui
makruhnya, tentu tidak memberinya" yakni makrum tahrim. Dalam

riwayat Al Bukhari yang lainnya disebutkan: "Vf/alau knana haraaman

lom yu'thihi fseandainya itu haram, tentu beliau tidak memberinya)).
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Ini jelas menunjukkan boleh.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Bila seseorang

membutuhkan pekerjaan ini (untuk mencari nafkah), maka tidak boleh

meminta-minta kepada orang, karena pekerjaan ini lebih baik daripada

meminta-minta, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf,

"Pekerjaan yang mengandung kehinaan lebih baik daripada meminta-

minta kepada orang lain."

Bab: Mengambil UPah dari Ibadah

(Gi ir1r1 .u 6'gx l, ,
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3076. Dari Abdurroh*on bin Syibl M,' dari Nabi SAW, "Bacalah Al

Qur'an dan janganlah kalian berlebihan padanya tapi jangan pula

kendur terhadapnya. Janganlah kalian makan dari (upahnya), dan

janganlah banyak meminta dengannya " (HR. Ahmad)

rrw ,l't ,-tl'jt rtilt iJv ,^9" Jr-,

rt'iL I
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3077. Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW, beliou t,',obdo,
,,Bacalah Al Qur'an dan memohonlah kepada Allah dengannya,

larena sesungguhnya setelah kalian alwn ada kaum yang membaca Al

Qur'an meminta kepada manusia dengannya." (HR. Ahmad dan At-

Tirmidzi)
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3078. Dari (Jbay bin Ka'b, ia menuturkan, "Aku mengaiarkan Al
Qur'an kepada seorong laki-laki, lalu ia memberiku hadiah busur
panah, lalu aku ceritakan hol itu kepada Nabi SAIY, mako beliqu
bersabda, 'Bila engkau mengambilnya, maka engkau telah mengambil

busur dari neraka.' Maks aku pun mengembalikannya. " (HR. Ibnu
Majah)

.-A'/it$ 
".riu: 
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3079. Abu Daud dan Ibnu Majah juga meriwayatkan hadits seperti itu
yang bersumber dari Ubadah bin Ash-Shamit.

,-:ttf j *:Udi i"3 ), ,u,rlsr eri i grl1 ffi'upt'Su
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3080. Nabi SAW berkata kepada (Itsman bin Abu Al 'Ash, "Janganlah

engkau mengangkat muadzdzin yang mengambil upah dari
adzonnya."
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3081. Dari lbnu Abbas, bahwa beberapa orang sahabat Nabi sAW

melewati suotu sumber air yang mana di sana ada suatu kaum yang di

antara mereka terdapat seseorang yang tersengat binatang beracun

-atau Salim-, lalu salah seorang dari mereka yang berada di

sumber air itu menghampiri, kemudian berkata, "Adakah seseorang

di antara kalian yang bisa meruqyah. Di sumber air itu ada seorang

laki-taki yang terseigat -atau 
Salim-. Maka salah seorang mereka

(di antara poro ,oiobat) berangkat, lalu ia membacokan surah Al

Faatifuah dengan mendapat upah daging kambing' kemudian ia

memtbqwakan daging kambing kepada para sahabatnya, namun

mereka tidak menyukoinyo, dan mereka berkata, "Engknu mengambil

upah pada Kitabullah." Ketika mereka sampai di Madinah, mereka

berlrata, "wahai Rasulullah. Telah diambil upah pada Kitabullah."

Maka Rasulullah sAW bersabda, "sesungguhnya, yang paling berhak

untuk lralian ambil upah padanya adalah Kitabullaft. " (HR. Al

Bukhari)
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3082. Dari Abu Sa'id RA, ia menuturkon, "Beberapa orang sahabat

Nabi SAW berangkat untuk menempuh suatu perjalanan, ketiko

mereka sampai di suatu perkampungan di antara perkampungan-
perkampungan Arab, mereka minta izin untuk bertomu, namun

mereka menolak menerima tamu. Lslu tetua kampung itu disengat

binatang berbisa, maka mereka (warga kampung) itu berusaha
mengobatinya dengan berbagai cara namun tidak berhasil. Kemudian

salah seorang mereka berkata, 'Bagaimana kolau kalian menemui

orang-orang yang hendok mampir tadi, siapa tahu ado seseorang di
ontara mereka ryempunyai sesuatu?' Maka mereka pun menemui para
sahabat tersebut, lalu berkata, 'Wahai kswan, tetua lcami tersengat

binatang, don kami telah berusaha mengobatinya dengan berbagai
cara, namun tidak berhasil. Apa ada seseorang di antara kalian yang
mempunyai sesuatu?' Salah seorong di antara para sahabat

menjuwob, 'Ya. Demi Allah aku bisa meruqyah. Namun, demi Allah
kami telah meminta kolian untuk menerima kami sebagai tamu tapi
kalion menolak. Maka aku tidak mau meruqyah untuk kalian kecuali
lralian memberi kami upah.' Maks mereka mencapai kesepakatan

upah beberapa potong daging kambing. Lalu sahabat itu beranjak
lalu meniupnya dan membaco, 'A@amdu lillaahi rabbil 'oalamiin'
(yalcni surah Al Faatifuah). Setelah itu tetua kampung itu langsung

bangkit segar bugar seolah-olah bangun dari pingsan, lalu ia
berjalan dan seolah tidak pernah terjadi apo-apa. Kemudian mereka
pun membayarkan upah yang telah disepakati. Seorang sahabot
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bertanya, 'Bagikan itu.' Orang yong meruqyah meniawab, 'Jangan'

sampai kita bertemu Nabi sAW, lalu kita ceritakan hal ini kepada

beliau, lalu kita lihat apa yang beliau perintahkan kepada kita.'

Ketika mereka sampai kepada Nabi sAW, mereka menceritakan hal

itu kepada beliau, maka beliau berkata, 'Bagaimana engkau bisa tahu

bahwa itu adalah ruqyah?' Kemudian beliau berkata, 'Kalian benar.

Bagikanlah dan berilah alru bagian bersama kalian.' Lalu Nabi SAI(

tertawa." (HR. Jama'ah kecuali An-Nasa'i. Ini adalah lafaztr Al

Bukhari)
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3083. Dari Kharijah bin Ash-Shalt, dari pamannya: Bahwasanya ia

datang kepada Nabi SAW, kemudian ia lcembali pulang setelah dari

beliau, lalu ia melewati suotu kaum yang mana pada mereka terdapat

seorang laki-laki gila yang dipasung dengan besi. Keluarganya

mengatakan, "Telah diceritakan kepada kami bahwa sahabat kalian

itu (yalmi Nabi SAII) telah membawakan kebaikon. Apakah engl<au

mempunyai sesuatu untuk mengobatinya?" Ia mengisahlran, "Lalu

aht meruqyahnyo dengan.surah Al Faatifuah selama tiga hari, setiap

harinya dua kati. Lalu laki-taki itu sembuh, mala mereka memberiht

dua ratus eleor kambing. Kemudian oht menemui Nabi SAW dan

menyampaikan hat itu kepada beliau, maka beliau pun bersabdo,

'Ambillah. Sungguh, barangsiapa memalran dari ruqyah yang bathil

(maka ia berdosa), sedangkan engkau memakan dari ruqyah yang

haq."'(HR. Ahmad dan Abu Daud)
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3084. Telah diriwayatkan secara shahih dari Nabi SAW, bahwasanya
beliau menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan
mahar si laki-laki mengajarinya surah-surah Al Qur'an.

Mereka yang menganggap rukhshah 
-berdasarkan 

hadits-
hadits ini- mengartikan hadits Ubay dan Ubadah, bahwa
mengajarkan Al Qur'an adalah sebagai tugas mereka, sedangkan
riwayat lainnya yang mengandung perintah diartikan sebagai anjuran
dan yang mengandung larangan diartikan makruh.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas dijadikan dalil oleh mereka yang menganggap tidak halalnya
mengambil upah dari mengajarkan Al Qur'an. Adapun Jumhur
berpendapat halalnya mengambil upah dari mengajarkan Al Qur'an.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Mengambil upah dari
sekadar membaca Al Qur'an tidak pernah dikatakan oleh seorang
imam pun. Adapun yang mereka perselisihkan adalah mengambil
upah dari mengajarkan Al Qur'an. Dan tidak apa-apamengambil upah
dari ruqyah

Pensyarah mengatakan: Ucapan perawi (meniupnya),
maksudnya adalah meniup disertai dengan sedikit ludah. Ibnu Abi
Hamzah mengatakan, "Meniup ketika meruqyah adalah setelah selesai
membaca untuk mendapatkan berkah dari bacaan."

Kedua hadits di atas menunjukkan bolehnya meruqyah dengan
Kitabullah, dan dikiaskan pada ini bolehnya meruqyah dengan dzikir
dan doa yang ma'tsur (yang ada riwayatnya dari Nabi SAW), juga
dengan doa yang tidak ma'tsur namun dengan syarat tidak
bertentangan dengan yang ma'tsar. Hadits Abu Sa'id menunjukkan
disyariatkan meminta bertamu kepada warga pedalaman dan singgah
di sumber air orang Arab serta meminta kepada mereka dengan cara
menukar atau membeli. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya
membalas orang yang tidak mau menghormati dengan cara serupa.
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Juga menunjukkan bolehnya meminta hadiah dari orang yang

diketahui mau memberikannYa.

ucapan perawi (selama tiga hari). Dalam lafazh Abu Daud

disebutkan clengan redaksi: "selama tiga hari, pagi dan sore. Setiap

kali selesai, ia kembali mengumpulkan ludahnya kemudian

ditiupkan."
Sabda beliau (ruqyah ynng bathil), yakni ruqyah yang

mengandung perkataan bathil, yaitu yang mengandung kekufuran atau

yang tidak dapat difahami. Hadits-hadits di atas menunjukkan

bolehnya seseorang meminta diruqyah. Sedangkan hadits yang

menyebutkan bahwa orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab

adalah mereka yang tidak pernah meruqyah dan tidak pernah minta

diruqyah, menunjukkan keutamaan dan anjuran tawakkal, sedangkan

adanya izin menunjukkan boleh. Bisa juga disimpulkan dari

penggabungan hadits-hadits tersebut, bahwa yang menunjukkan untuk

meninggalkan ruqyah adalah bagi orang-orang yang meyakini bahwa

pengaruhnya adalah berkat tabeat ruqyah, yaitu sebagaimana yang

diklaim oleh kaum jahiliyah dalam banyak hal.

Bab: Larangan Menyewa Pekerja dengan Upah yang Tidak

Diketahui, dan Bolehnya Menyewa Pekerja dengan upah Berupa

Makanannya atau PakaiannYa

e ,.-)l:,tri
c
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' Lihat keterangan dari hadits nomor 2839 dan2840.

' Lihat hadits nomor 2779 dan keterangannya.
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3085. Dari Abu Sa',id RA, ia mengatakan, "Rosuhtllah sAW melarang

menyewa pekerja kecuali menjelaskan upahnya- Beliauiuga melarang

jual beti secaro najsf , mulamasah3 do, dengan cara melempar

baht. " (HR. Ahmad)
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3086. Dari Abu Sa'id M jugo, ia mengatakan, "Beliau melarang
menghargakan pencampuron (pemijahan) pejantana dan gantang
tukang tepung (tukang tumbuk tepung). " (HR. Ad-Daraquthni)

e 4t'':-k iJw _,Ar
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3087. Dari Lltbah bin An-Naddar, io menuturkan, "Krifko kami
sedang bersama Nabi SAW, beliau membocakan 'Thoa Siin' (surah
Al Qashsash), hingga ketika sampai pada kisah Musa AS, beliau
bersabda, 'Sesungguhnya Musa telah menyewakan dirinya selama
delapan otau sepuluh tahun untuk memelihara kemaluannya dan
untuk mendapotkan makanan perutnya."' (HR. Ahmad dan Ibnu
Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(kecuali menjelaslcan upahnya) sebagai dalil mereka yang
berpendapat wajibnya menetapkan jumlah upah, yaitu Al Utrah, Asy-
Syaf i, Abu Yusuf dan Muhammad. Sedangkan Malik, Ahmad bin
Hanbal dan Ibnu Syubrumah mengatakan tidak wajib namun menurut
kebiasaan dan sikap baik terhadap sesama muslim. Pendapat pertama
dikuatkan oleh kias terhadap harga dalam jual beli barang.

Ucapan perawi (wa 'an qatiiz ath-thahhan ldan gantang
tukong tepung)), Al Hafizh mengemukakan di dalam At-Talkhish drt
Ibnu Al Mubarak, salah seorang yang meriwayatkan hadits ini, bahwa
prakteknya adalah: Dikatakan kepada penumbuk, "Tumbuklah dengan

o Lihat hadits nomor 27g5 dan keterangannya.
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upah anu dan anu serta tambahan satu takar dari tepung ini." Abu
Hanifah, Asy-Syaf i, Malik, Al-Laits dan An-Nashir berdalih dengan

ini dalam menyatakan tidak bolehnya memberi upah dengan sebagian

dari yang telah dikerjakan setelah selesai dikerjakan. Sedangkan

golongan Al Haduwiyah, Imam Yahya dan Al Mazani mengatakan
sahnya memberi upah dari itu dengan jumlah yang ditentukan. Mereka
membatah, bahwa yang sebutkan di dalam hadits itu adalah takaran
yang tidak diketahui, atau bahwa upah penumbukan gandum itu
adalah satu takar dari tepungnya (yakni dari gandum itu juga yang

sudah jadi tepung), dan ini mu'amalah yang rusak menurut mereka.

Saya katakan: Pada mata rantai periwayatan hadits ini terdapat
Hisyam Abu Kulaib, menurut Adz-Dzahabi, ia tidak dikenal dan

haditsnya mungkar, namun Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam
Ats-Tsiqat.

Sabda beliau (dan untuk mendapatkan makanan perutnya)
adalah sebagai dalil bagi mereka yang berpendapat bolehnya
menyewa pekerja dengan upah berupa nafkah. Dan dikiaskan padanya

upah dengan pemberian pakaian.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Adalah sah menyewa
pekerja atau ibu susu dengan upah berupa makanan dan pakaian

mereka, demikian menurut segolongan ulama. Sah juga menyewa
binatang tunggangan dengan upah berupa makanannya, demikian
menurut salah satu riwayat dari Ahmad dan dipastikan oleh Al Qadhi
di dalam At-Ta'liq. Sah juga menyewa binatang untuk diambil
susunya bila upahnya berupa biaya pemeliharaannya. Malik telah
menyatakan bolehnya menyewa binatang untuk diambil susunya, di
antara para sahabatnya ada yang membolehkannya karena mengikuti
pernyataannya, ada juga yang melarangnya dan ada juga yang

mensyaratkan sejumlatr syarat. Bila menyewa hewan untuk diambil
susunya, lalu ternyata susunya kurang dari yang biasanya, maka si
penyewa berhak membatalkan. Boleh juga menyewa saluran air untuk
masa tertentu. Boleh juga menyewa pohon untuk diarnbil buahnya.

Dan boleh juga menyewa lampu untuk dinyalakan. Bila suatu kaum

membutuhkan tempat tinggal di dalam rumah seseorang, yang mana
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mereka tidak menemukan rumah lain selainnya, atau tidak
menemukan tempat singgah di tenda bertuan atau gudang
penumbukan atau tempat singgah lainnya, maka wajib atas mereka
membayar sewa, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Jika
pekerja cenderung kepada seorang penyewa, maka penyew'a lainnya
tidak boleh menawarinya dengan bayaran lebih. Upah standar bukan
sesuatu yang ditetapkan kadamya, akan tetapi yang biasa berlaku, dan
kondisi meningkat atau menurunnya pekerjaan yang terjadi pada masa
kontrak tidak mempengaruhi upah yang telah disepakati berdasarkan
waktu. Bila pekerja yang disewa meninggal sebelum selesai, menurut
salah satu pendapat yang kuat, para ahli warisnya tidak boleh
menuntut upahnya. Bila barang yang sedang dikerjakan dijual, dan ia
mengetahui cacatnya namun tidak membicarakannya, maka si penjual
tidak berhak menuntut harganya karena rusaknya jual beli ini, sebab
memberitahukan kondisi barang adalah kewajiban penjual
berdasarkan As-Sunnah, yaitu sabda Nabi SAW, "Dan tidak halal
bagi yang mengetahuinya kecuali ia menjelaskannyo." Sehingga
menyembunyikannya berarti penipuan, dan penipu yang menanggung
resikonya. Konteks ungkapan Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh
Al Maimuni menyatakan, bahwa orang yang menjual barang sewaan
namun tidak menjelaskannya kepada pembelinya bahwa barang itu
barang sewaan, maka jual beli ini tidak sah.

Bab: Menyewa Pekerja dengan Upah Harian, Bulanan, Tahunan
atau Berdasarkan Jumlah yang Dikerjakan

: 
jd .+a *'*
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3088. Dari Ali RA, ia menuturkan, "Suatu ketika aku merasa sangat

lapor, maka aku keluar untuk mencari pekerjoan di pinggiran

Madinah. Tiba-tiba aku mendapati seoronT wanita sedang

mengumpulkan tanah kering, aku menduga bahwa ia hendak

membasahinya, lalu alru menawarkan iasa padanya untuk setiap

ember satu butir kurmo. Lalu aku mengerjakan enam belas ember

hingga kedua tanganku terasa pegal. Lalu ia pun memberiku enam

belas butir kurma. Kemudian aku datang kepada Nabi SAW dan

menceritakan hal itu kepada beliau, lalu beliau pun makan dari

kurma irrz. " (HR. Ahmad)

'r^J, fit-; JA3J ,y ql-lr'u]-..dt'?-$ A i,Sv ;i *
'rr*tli';;tlt, .t;r(r,r;U ;tf 'rUrli Us'r,1";r' *it,
.u'Ai';At 66i,* k g';i )a.'h,:1';b:;'o; ;,

qieril
3089. Dari Anas, ia menuturkan, "Ketika kaum muhaiirin dari

Makkah sampai di Madinah, merefts datang tanpa membawa apa-

apa, sedangkan kaum anshar adalah para pemilik tanah dan rumah,

maka kaum anshar pun berbogi dengan mereka dengan kesepakatan

mendapat separuh hasil buahnya setiap tahun dan merekn membantu

bekerjo dan biaya." (Dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim)

i; oK , r.; W'4, &f ,'; ;t'Jv's,Lj;lt'Ju
Jtl';'i!r''#yy u\:,e') f ;ltw"',;; "y,,1,

.W'dt'r: c u, i.,e' .1i s* ;*'t f
3090. Al Bukhari menyebutkan: Ibnu (Jmar mengatakan, "Nabi sAW

menyerahkan penggarapan lahan Khaibar dengan upah separuh

2016 - Mukhtashar Nallul Auther



hasilnya, dan itu berlangsung pada masa Nabi sAllr, Abu Bakar dan
permulaan masa khilafah umqr. Ia tidak menyebutkan bahwa Abu
Bakar dan umar memperbaharui sewa setelahwafatnya Nabi sAW.,,

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits Ali RA
menunjukkan tentang kondisi para sahabat yang sangat membutuhkan
namun tetap bersabar menghadapi lapar; Bekerja pada orang lain
untuk mendapatkan makanan agar bisa menahan diri dari meminta-
minta kepada orang lain; Bahwa menawarkan diri (untuk bekerja)
tidak dianggap hina, walaupun si penyewa bukan orang mulia atau
orang kafir sedangkan yang disewa adalah orang mulia atau pembesar.
Penulis mengemukakannya di sini sebagai dalil bolehnya ijarah
mu'adadah (penyewaan sesuai jumrah), yaitu penyewa mengerjakan
sejumlah pekerjaan tertentu yang diupah sesuatu sebanyak jumlah
pekerjaan itu, walaupun seberumnya tidak dijelaskan jumlah pekerjaan
dan upahnya (adi yang diupah adalah sesuai yang dikerjakan). Hadits
Anas menunjukkan bolehnya menyewakan tanah dengan harga sewa
separuh hasilnya setiap tahun, begitu juga hadits Ibnu umar.

Bab: Akad sewa yang Dirafazhkan dengan Akad Jual Beri

eJi'f5'; ok u :Ju W Ct * tc * ,ti ,r # *
4-,6,4 \ t1 l4).,t 6 4' \j",;Gi W 4' 

.ri' Vr,*
(Ft'^;i 

^'rt 
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3091. Dari sa'id bin Maina', dari Jabir, dari Nabi sAW, beliau
bersabda, "Barangsiapa mempunyoi kelebihan tanah mako hendaklah
menanaminya, atau ogar ditanami oleh saudaranya, dan janganlah
kalian menjualnya." Ditanyalcan kepada sa'id, "Apakoh maksud
dengan 'janganlah kolian menjualnya' adalah agar disewakan?,' Ia
menjawab, "Ya." (HR. Ahmad dan Muslim)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini telah
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dibahas di muka pada bahasan tentang muzara'ah, penulis

mengemukakannya di sini sebagai dalil sahnya melafazhkan penjualan

untuk maksud penyewaan. Disebutkan di dalam Al lkhtiyarar: Apakah

sah penyewaan dengan akad penjualan? Ada dua pendapat yang

keduanya berpatokan pada kaidah bahwa ini termasuk kategori jenis
jual beli atau serupa dengan jual beli.

Bab: Kapan Pekerja Berhak Terhadap Upahnya?

'fr*r 6"tx 
'JB 
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3092. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

'Allah 'Azza wa Jalla berfirman, 'Tiga golongan manusia di mana

Aku akan menjadi seteru (musuh) mereka pada hari kiamat, dan

barangsiapa yang Aku seterunya, maka Aku akan menyangkalnya,

yaitu: Orang yang memberi dengan bersumpoh atas nama-Ku lalu
berkhianot, Orang yang menjual orang merdeka lalu memaksn

uangnya, dan orang yang menyewa (mempekeriakan) seorang pekerja

lalu pekerja memenuhinya, tetapi ia tidak memberikan upahnya."'
(HR. Ahmad dan Al Bukhari)

3093. Dari Abu Hurairah -dalam salah satu haditsnya-, dari Nabi
SAW, "sesungguhnya Allah mengampuni umat-Nya di akhir malam

Ramadhan." Dikntakon, "Wahai Rasulullah, apa itu pada malam

2OA - Mukhtashar I{allulAuthar



qadar? " Beliau
menerima upah

Ahmad)

menjawab, "Tidak. Akan
setelah ia menyelesaikan

tetapi, pekerja berhak
pekerjaannya." (HR.

. .. tc. I . z'.. .t - otE t.. n z .t1 ! , ,o olot
(4-t C,,ll: ,_/Ul1 ryl: -/t ol)t) .6W t4 * a-. afrl

3094. Dori ,,q.*, bin Siu'aib, dari ayahnya, arrr t ot rt ryo,'a*i NoOi

SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa yang melakukan pengobatan,

padahal ia tidak dikenal sebagai orang yang mengerti masalah
pengobatan, maka ia harus bertonggung jawab."t (HR. HR. Abu
Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Firman Allah
dalam hadits qudsi di atas (tetapi ia tidak memberikan upahnya), ia
semakna dengan seseorang yang menjual orang merdeka lalu
memakan hasil penjulannya, karena ia telah mengambil manfaatnya
tanpa memberikan upahnya, jadi seolah-olah ia memakannya, dan

karena ia telah mempekerjakannya tanpa upah, maka seolah-olah ia
telah memperbudaknya.

Sabda beliau (Akan tetapi, pekerja berhak menerima upah
setelah ia menyelesaikan pekerjaannya) menunjukkan bahwa upah
itu berhak diterima karena selesainya pekerjaan.

Sabda beliau (maka io harus bertanggung jawab)

menunjukkan, bahwa orang bukan praktisi pengobatan yang

melakukan praktek pengobatan harus bertanggung jawab atas

kesalahan dalam prakteknya, adapun orang yang memang diketahui
sebagai tabib (dokter atau lainnya), maka tidak bertanggung jawab,

yaitu orang yang mengerti gejala penyakit, dampak dan obatnya.

5 Yang dimaksud dengan orang yang mengetahui hal pengobatan (ahli medis)
ialah orang yang mengetahui penyakit dan obat-obatan dan memiliki sejumlah
guru yang memberikan pengakuan atas keahliannya di bidang pengobatan serta
mengizinkannya membuka praktek pengobatan.

,i. , 4 zo,
t'5,*-+ tt
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3095. Dari Amr bin Syu'aib, dari oyahnya, dari kakeknya,

bahwasanya Nabi SAllt bersabda, "Tidak oda jaminan (kewajiban

m e n ggant i) at a s s e s e or an g y ang dip e r c ay a i. " (HR. Ad-Daraquthni)

|*'t'tlt*r ,l ilru'li 'ri iSu # dt * ,g"i;;|rj *
(# *;.rl iJv'r,lrsu')rr'>lrt:>'i:;tjr> .eu' u

3096. Dari Abu nurarroh nn, a*i *obi SAW, beliau bersabda,

"Tunailcanlah amanatT kepada orang yang memperccyakan kepadamu

dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianotimu."

(HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan.")

; eiJi,:!' *i,luffi d, f ;:;, r t',ft,"'

<?lcjl 11 i:5ir rj.; .t;i

pinjaman yang dimaksud di sini adalah 'ariah, yaitu suatu barang yang

Arueritan li"puAu seseorang yang dapat memanfa'atkannya hingga jangka waktu

tertentu, lalu setelah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan bahasan

pinjaman sebelum ini adalah qiradh, yaitu peminjaman sesuatu yang kemudian

dike.batit an dengan yang sama, tapi yang dikembalikan itu bukan barang yang

dipinjam, karena barang yang dipinjam itu dipakai habis'

Karena wqdi'ah (titipan) itu termasuk jenis amanat.
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3097. Dari Al Hasan, dari Samurah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Tangan berkewajibon atos apo yang telah diombilnya hingga ia
menunaikannya." (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

Abu Daud dan At-Tirmidzi menambahkan: Qatadatr
mengatakan, o'Kemudian Al Hasan lupa, lalu ia mengatakan, 'Itu
adalah yang dipercayakan kepadamu. Tidak ada kewajiban mengganti
padanya.' Yakni pada pinjaman."

:Jl', ,Glt\i ,G-; 6 "lr [;', "1'a.l c .c. .-
Jt 4rrl j tSt +;-a ;.ro
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3098. Dari Shafwan bin Umayyah, bahwasanya Rasulullah SAW
meminjam beberapa baju besi darinya ketika perang Hunain (saat itu
ia belum memeluk Islom), Shafwan berkata, "Apakah ini perampasan,
hai Muhammad?" Beliau menjawab, "Bahknn pinjaman yong
dijamin." Lalu sebagian baju besi itu hilang, kemudian Rasulullah
SAW menyatakan kepada Shafwan tentang jaminannya, tapi Shafwan
mengatakan, "Kini aku telah menyukai Islam. " (HR.Ahmad dan Abu
Daud)

(^1b ";r:1)

3099. Dari Anas bin Malik, ia menuturkan,
kekhm,vatirrrs di Madinah, Nabi SAW meminjam

ly i;rv
';je.,i;jL €j

.r. .: t.m z z c z.lS"l oUJ.*1 d!_t

"Ketika trrioai
seekor kuda dari

Abu Thalhah yang dinamai al mandub, lalu beliau menungganginya.

' Yakni takut terhadap musuh.
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Ketika kemboli beliau mengatakan, 'Kami tidak menemukan apa-apo,

kalaupun kami mendapatinya mungkin kuda yang larinya kencang."'

(Muttafaq 'Alaih)

,:*# l' {;'t-.4' *'Jii,r)r'fr9 iJv;r* i',f
(C-1rr'rjti'r,i i6;, .r'"nf, )1$ q\$)

3100. Dari Abu Mas'ucl, ia menuturkan, "Di *o,o'no"tullah S''qW,

kami menganggap al moa'mtne ftarang-barang yang berguna)

adalah peminjaman ember dan panci. " (HR. Abu Daud dan Ahmad)

'o).,:r3 :g\>*';; )YL'r,(*j,ULi ra:t*.A t
rt,*lu ;!iir|r ak i .e,rr fr; * ,b t'': ry

<t: r.t';;:( lt:,; .;:ox jy*J
3101. Dari Aisyah, bahwa ketil<a io sedang mengenakan baju tebal

yang berharga lima dinar, ia berkata, "Dulu pada masa Rasulullah

SAW aku mempunyai baiu tebal dari mereka. Dan tidaklah seorang

wanita berhias di Madinah, kecuali ia mengirim utusan kepadaku

untukmeminiamlrannya. " (HR.Ahmad dan Al Bukhari)

,/
.t.c,jit ira{;,qF 'ot.b\ U ;rr .1r:" , G- ,t* .o'-ll

,
:Ju t(6

'r-;i irirl .;lr J';'q? qP Ft
Yakni yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, "dan enggan (menolong

dengan) barangyang berguna)'(Qs. Al Maa'uun (107): 7).

c.c

,rt)t &. (4+) z)zcl+.a*)
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3102. Dari Jabir, dari Nabi sAIL, beliau bersabda, "pemilik onta,
atau pemilik sapi, atau pemilik kambing yang tidak menunaikan
hak hewannya, niscaya ia akan didudukkan pada hari kiamat di
sebuah lapangan yang luas, kemudian ia diinjak-injak dan ditanduk
dengan hewan-hewan tersebut; di mana pada hari itu tidak ada
seekor binatang pun yang tidak bertanduk ataupun tanduknyo pecah
(patah). " Mendengar hal tersebut, maka kami (para sahabat)
bertanya, "wohai Rasulullah, apakah hak dari hewin-hewan itu?,,
Beliau menjawab, "Hqk dori hewan-hewan itu adalah hewan jantan
dipinjamkan untuk dikawinknn dengan hewan betina, meminjamkan
embernya, meminjamkannya untuk menolong, dibawa ke tempat
pengambilan air serta dinaiki di jalan Allah." (HR. Ahmad dan
Muslim)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Tidak ada jaminan (kewajiban mengganti) atas seseorang yang
dipercoyai) menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban mengganti atas
orang yang dipercayai untuk memegang barang, seperti orang yang
dititipi dan peminjam. Ada yang mengatakan bahwa pendapat ini
merupakan ijma' ulama. Kecuari bila terjadi kerusakan akibat
kesengajaan atau kecerobohan. Disebutkan di dalam Al Bafor, bahwa
ijma'ularna menyatakan demikian. Al Hasan Al Bashri menakwilkan,
bahwa orang yang dititipi tidak diharuskan mengganti kecuali bila
disyaratkan (ketika dititipi), har ini dimaknai, bahwa kewajiban
mengganti itu bila kerusakan itu terjadi karena kesengajaan. Status
terjadinya kerusakan karena kesengajaan adalah seperti khianat, dan
orang yang berkhianat harus bertanggung jawab berdasarkan sabda
Nabi SAW, "Don tidak ada jaminan atas orang yang dititipi kecuali
yang berkhianat." Demikian juga pada orang yang dititipi bila ia tidak
menjaga barang yang dititipkan kepadanya, karena hal itu termasuk
bentuk khianat. Adapun pinjaman, Al utrah, golongan Hanafi dan
golongan Maliki berpendapat, bahwa peminjam tidak harus menjamin
bila bukan karena kesengajaan. Ibnu Abbas, Abu Hurairah, ,Atha.,
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Asy-syafi,Ahmad,IshaqdanJumhurmenyatakan'bilabarangitu
rusak di tangan peminjam, maka ia menjamin, kecuali kerusakan itu

pada bagian yang diizinkan. Menurut Al Hasan Al Bashri' An-

Nakha'i,AlAuza'i,SuraihdangolonganHanafi'bahwaiatidak
menjamin walaupun disyaratkan menjamin' Menurut Al Utrah'

qatadatr dan Al 'Anbari, bila disyaratkan menjamin maka titipan (atau

piniurrrunitu)menjadidijamin.DisebutkandidalamAlBabr,dari
iufufit dan Al Batti, bahwa selain binatang harus dijamin. Orang yang

berpendapat tidak ada jaminan kecuali karena kesengajaan, berdalih

derrgan ,uuau Nabi SAw , 
*Tidak ada jaminan atas peminjam kecuali

yang berkhianat.,, dan sabda beliau *Tidak ada jaminan (kewajiban

mengganti)atasseseorangyansdipercayai.,,DisebutkandidalamAl
Ikhtryarat: Memberikan pinjaman hukumnya wajib bila si pemilik

memang sedang tidak membutuhkannya, demikian menurut salah satu

pendapatAhmad,danitudijaminbiladisyaratkan,pendapatinijuga
diriwayatkan dari Ahmad.

Sabdabeliau(danjanganlahengkaumengkhianatiorang
yang mengkhianatimu), menunjukkan tidak bolehnya membalas

orurg yang berkhianat dengan perbuatan serupa' Hadits ini

mengkhususkan firman Allah Ta'ala, "Don orang-orong yang

mengeriakankejahatan,(mendapat)balasanyangsetimpal.,,(Qs.
yuunus (10): 27), "Dan jika kamumemberikan balasan, maka

balaslah dentgan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpaknn

kepadamu.,, (Qs. An-Nahl (16): 126) dan,,oleh sebab itu, barang

siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia' seimbang dengan

serangannya terhailapmu." (Qs' Al Baqarah (2): 194)'

Kesimpulannya, bahwa dalil-dalil yang menyatakan haramnya harta

**.rriu, darahnya dan kehormatannya adalah dalil-dalil yang bersifat

umum yang dikhususkan oleh ketiga ayat ini, sedangkan hadits di atas

mengkhususkanayat-ayatini,sehinggaharamnyaharta,darahdan
kehormatan manusia adalah selama tidak melanggar, adapun bila

melanggar maka menjadi halal, kecuali khianat, tetap tidak halal'

Akan ietapi, khianat itu hanya terjadi pada amanat, maka tidak pas

bila berdalih dengan keumuman hadits ini untuk menyatakan bahwa
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seseorang yang tidak memenuhi hak orang lain maka orang itu tidak
boleh menahan hak seterunya itu. Karena ada dalil yang menguatkan
pembolehannya, yaitu izinnya Nabi SAW kepada istrinya Abu Sufuan
untuk mengambil dari harta suaminya (yakni Abu Suffan) sekadar
yang mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya.
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KITAB IHYA.UL MAWAT'O
(MENGGARAP TANAH MATI YANG TIDAK

BERTUAN)

',;i i\r1 .'i'q" ^* va1i Li a i,Sv ffi Ut tf ,"9 I.c f
(;L2'1'qu'-lrt

3103. Dari Jabir M, bahwasanyo Nabi SAIV bersabda, "B"'ng'i'po
yang menghidupkan (menggarap) tanah yang mari aidak bertuan),

moka tanah itu menjadi miliknya." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan

ia menshahihkannYa)

73'1'>'rf1','tli i\; .{ ,* f'ri ,tv a.c'bci t ,P'e't
3104. Dalam lafazh lainnya disebutkan'. "Barangsiapa mendirikan

pagar di atas tanah (idak bertuan), maka ia meniadi pemililmyo."

(HR. Ahmad dan Abu Daud)

.i'b u-t'.:',r G"'-r;il't

3105. Ahmad juga meriwayat hadits serupa y*g uoru*u., a*i
Samuratr.

'ffi 
i' J';rju ,iti it i,li '.,-t'^* va'ri *i ;

C.a2
.l.t-, '9

to lhya'ul mqwat ialah seorang muslim menempati tanah yang tidak ada pemiliknya

dan memakmurkannya dengan menanaminya atau mendirikan bangunan di

atasnya atau menggali sebuah sumur di dalamnya, lalu tanah itu dikhususkan

baginya dan menjadi miliknYa'
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3106. Dari Sa'id bin Zaid, ia berkota, "Rasulullah SAW bersabda,
'Barangsiapa memakmurkan tanah yang telah mati, maka tanah itu
menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi yang menyerobotnya secara
zhalim."' (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

*l),L{r va'ri'k u:# it,S';:.,i6,Ud Wy, &.G r
io ruJt'*;J i(rr> .a ?f'ri)

3107. Dari Aisyah M, ia berkata, "Bororgriopa memakmrrt on tanah
yang buknn milik siapa pun, maka ia lebih berhak atas tanah
tersebut." (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

6 Jt'b a :Jw ,l,X-ti W dt qf :'JG u,1ri ;;i'*
itrr> .o-p6-i:rt.i_ u6r EF:Js .'i';i e l\4 f

(:rt; "rf1

3108. Dari Asmar bin Mudharras, ia menuturkan, "Aku menghadap
Nabi SAIA, hlu aku berbai'at fterjanji setio) kepada beliau, lalu
beliau bersabda, 'Barangsiapa yang lebih dahulu atas sesuatu (lahan)
yang belum diraih oleh seorang muslim pun, maka ia lebih berhak
terhadapnya.' Maka orang-orang pun keluar dengan bersegera dan
menyatalran kepemilikonnya dengan membuat garis (batas
tanahnya). " (HR.Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Barangsiopa yang menghidupkan (menggarap) tanah yang mati),
yakni tanah mati yang tidak digarap. Tanah yang dimakmurkan
disebut sebagai tanah hidup, sedangkan tanah yang tidak digarap
disebut tanah mati. Yang dimaksud menghidupkan adalah seseorang
menggarap suatu lahan yang tidak dimiliki orang lain, lalu ia
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menghidupkannya dengan menyiraminya atau menanaminya atau

mendirikan bangunan. sehingga dengan begitu ia menjadi pemiliknya

sebagaimana ditunjukkan oleh hadits-hadits di atas. Demikian

pendapat Jumhur. Konteks hadits menunjukkan bolehnya

menghidupkan tanah yang mati, baik dengan seizin imam (pemimpin/

penguasa) atau pun tanpa izinnya. Abu Hanifah mengatakan, "HaIuS

seizin imam." Menurut Malik, "Perlu adanya izin dari imam bila lahan

itu di dekat pedesaan yang mana warga desa tersebut biasa

menggembalakan ternaknya di sana atau keperluan lainnya."

Demikian juga yang dikemukakan oleh Al Haduwiyah.

Sabda beliau (B arangsiap a mendirikan p agar) menunjukkan,

bahwa mendirikan pagff di atas tanah tak bertuan termasuk cara yang

menyebabkan tanah itu menjadi milik pemagarnya. Kadar pagar itu

adalah sebagaimana diakui menurut definisi bahasa.

Sabda beliau (dan tidak ada hak bagi yang menyerobotnya

secara zhatim). Rabi'ah mengatakan, "Bentuknya ada yang tampak

dan ada yang tidak tampak. Yang tidak tampak adalah, seseorang

menggali sumur atau mengeluarkan barang tambangnya. Sedangkan

yang tampak adalah membuat bangunan di atasnya atau

menanaminya." Yang lainnya mengatakan, "Penyerobotan itu adalah

menanami atau menggali pada tanah milik orang lain secara tidak haq

dan tanpa adanya keraguan."

Sabda beliau ('Barangsiapa yang lebih dahulu otas sesuatu

yang belum diraih oleh seorang muslim pun, maka ia lebih berhak

terhadapnyo., Maka orang-orang pun keluar dengan bersegera dan

menyatakan kepemilikannya dengan membuat garis (batas

tanahnya)), yang dimaksud dengan yatakhaaththuun adalah membuat

tanda pada tanah dengan garis.

Al Muwaffaq menyebutkan di dalam Al Muqni': Barangsiapa

menandai tanah tak bertuan, maka ia lebih berhak terhadapnya dan

diwarisi oleh yang setelahnya dan yang dipindahkannya ke situ,

namun ia tidak berhak menjualnya. Tapi ada juga yang berpendapat

bahwa ia berhak menjualnya. Bila belum sempuma penggarapannya,

maka boleh melanjutkan menghidupkannya atau meninggalkannya.
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Jika diberi penangguhan, maka waktunya adalah dua bulan atau tiga
bulan. Jika kemudian dihidupkan oleh orang lain, apakah ia tetap
memilikinya? Ada dua pendapat mengenai hal ini. Disebutkan di
dalam Asy-Syarfo Al Kabir: Menandai lahan mati yang disyariatkan
adalah mengitari lahan dengan tanah atau bebatuan atau pagar atau
dinding kecil, yaitu pada tanah yang tidak bertuan, namun dengan
begitu ia tidak langsung menjadi pemiliknya, karena yang menjadi
pemilik adalah yang menghidupkannya. Jadi, dengan cara seperti itu
ia hanya menjadi orang yang paling berhak (bukan pemilik),
sebagaiman sabda Nabi SAW, "Barongsiapa yang lebih dahulu atas
sesuatu (lahan) yang belum diraih oleh seorang muslim pun, maka ia
lebih berhak terhadapnya." Jika orang yang telah menandainya itu
meninggalkan selama beberapa waktu dan tidak memakmurkannya
(tidak menggarapnya), maka orang lain berhak memakmurkannya dan
memilikinya, karena masa itu telah diperolehnya untuk mendapatkan
haknya rutmun telah berlalu.

Bab: Larangan Menjual Kelebihan Air

^ , f..i# o;rt lrzi t;tr ) o /o.

Gtf
'r., o

) .$ir

,',:.v#Ut c ffi i;:;,
o7. t ' al(* 6e)

3109. Dari Abu Hurairah M, "Janganlah kalian melarang
(pe manfaat an) lcel e bihon air, s ehingga kar e nanya kal ian me nghal angi
rerumputan. "" lMuttafaq'Alaih)

tt Karena di masa Rasulullah SAW para penggembala melarang penggembala
Iainnya untuk memberi minum hewan ternak mereka dari sumui/matu ii, yarg
ditemukan oleh penggembara pertama sehingga menyebabkan hewan gembitaan
lainnya kehausan setelah memakan rumput-rumputan. Hal ini dimaksudkan agar
mereka menjauh dari tempat tersebut untuk mencari sumber air lain dan
rerumputan lain, sehingga di daerah tersebut hanya dimakan oleh hewan ternak
penggembala yang pertama. oleh karena itu. hal tersebut dilarang oleh
Rasulullah SAW.

Mukhtashar lttailulAuthar - 2t9



.f, :, Ll;at Jb Lq't,rt::.:':
3110. Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi: "Kelebihan

air tidak boteh diiual; sehingga karenonya rumput dijual."

yE':t'l> :.f4, :At'f$ fr* | t:q\4v)

3111. Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: "Janganlah kalian

melarang (pemanfaatan) ketebihan air, sehingga karenanya kalian

mel arang (pemanfaatan) kelebihan rumput -"

;tt:, .4r Aj '{J';:i ffi i' J';', ,p |iu@ "u.G *
(f'; 

't':3i
3112. Dari Aisyah RA, ia mengatakan, "Nabi SAW melarang

menghalangi (pemanfaatan) kclebihan air." (HR. Ahmad dan Ibnu

Majah)

.W € ii,suffiUtf ,o'* ii € 7J / tf t
(i;f |r:l .lVti'r{5.€ hr ia *k |fi'ti y.6

3113. Dari Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknyo, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa melarang (pemanfaoton)

kelebihan airnya atau kelebihan rumputnya, malra Allah 'Azza wa

Jalla mencegahnya dari anugeroh-Nya pada hari kiamat'" (HR'

Ahmad)
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menuapkan tentang kebun kurma kepado penduduk Madinah agar
kelebihan air tidak ditahan. Dan beliau menetapkan kepada penduduk
pedalaman agar tidak menahan kelebihan air sehingga karenanya
kelebihan rumput tertahan. (HR. Abdullah bin Ahmad di dalam
Musnadnya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(kelebihan air) maksudnya adalah kelebihan dari yang dibutuhkan.
Hal ini ditegaskan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad dari
hadits Abu Hurairah dengan redaksi: "Kelebihan air setelah tidak lagi
diperlukan tidak boleh ditahan." Disebutkan di dalam Al Fatfo:

Menurut persepsi Jumhur, bahwa yang dimaksud adalah air sumur
yang digali di dalam tanah bertuan, juga pada sumur di dalam tanah
mati (tak bertuan) dengan maksud untuk memiliki tanah. Yang benar
menurut golongan Syaf i dan menurut pendapat lama Asy-Syaf i,
bahwa penggali sumur itu sebagai pemilik airnya. Adapun sumur yang
digali pada tanah mati dengan maksud tinggal sementara, bukan untuk
memiliki tanahnya, maka penggalinya tidak sebagai pemilik aimy4
tapi hanya sebagai orang yang paling berhak terhadapnya hingga
meninggalkan tanah tersebut. Pada masing-masing dari kedua kondisi
tadi, si penggali wajib membiarkan kelebihan air (setelah memenuhi
kebutuhannya) untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Yang dimaksud
dengan kebutuhannya adalah kebutuhan dirinya sendiri, keluarganya,
tanamannya dan ternaknya, inilah pendapat yang benar menurut
golongan Asy-Syaf i. Namun golongan Maliki mengkhususkan
ketentuan ini pada tanah mati. Disebutkan di dalam Al Bafor: Status air
bermacam-macarn, yaitu: Hak menurut ijma', seperti sungai alami
(bukan buatan) dan saluran-saluran air alami. Milik menurut ijma',
seperti air yang dimasukkan ke dalam gentong atau sejenisnya.
Diperdebatkan statusnya, seperti air sumur, air mata air dan air kali
yang berada di tanah yang telah dimiliki.

Sabda beliau (sehingga karenanya kalian melarang
(pemanfaatan) kelebihan rumput), yaitu tanaman kering maupun
basah. Pengertiannya, bahwa di sekitar sumur terdapat rerumputan
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namun tidak ada sumber air lainnya selain sumur itu, dan para

penggembalatidakmungkinmenggembalakanternaknyadisekitaritu
L"""ufi apabila ia dapat memberi minum ternaknya setelah merumput

agar tidak kehausan. Maka, melarang mereka mengambil air di situ

berarti melarang mereka menggembalakan ternaknya di sekitar itu'

Demikian penafsiran Jumhur.

Bab: Manusia Bersekutu dalam Tiga Hal; dan Penyiraman Tanah

yangLetaknyaLebihTinggiDilakukanLebihDuluDaripada
iu"g Letaknya Lebih Rendah Bila Airnya Sedikit dan Terjadi

Perselisihan

i)t itirl .'GjO'slrr';t;r & ) ;,so &
(f,;

3115. Dari Abu Hurairah M, bohwasanya Nabi sAW bersabda, "Air,

rumput dan api tidak boleh ditahan' " (HR' Ibnu Majah)

'ffi 
e, J\J,ri6 'i6 # dti*i f * ft;;j *

'Jir'Gi irrl -;1t', F0 :at e:fi'€ik; i'P:-ti
(1ti

3116. Dari Abu Kharrasy, dari salah seorang sahabat Nabi SAll, ia

berlrata, "Rasulullah SAlry bersabda, "Koum muslimin bersekutu

dolam tiga hal, yaitu: air, rumput dan api' " (HR' Ahmad dan Abu

Daud)

3117. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu

dengan tambahan: "dan harga (hasil penjualannya) haram"'

l.z t
ol )t)

Abbas

:^-p'>tj', ,c& d/l .it u,' ''^t1 a.t

'"otr oi ?;; 
"r) 

a

tt.z z tt. i.
.1lr>- u*t 1
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3118. Dari lJbadah, bahwasanyo Nabi SAW mOmutuskan tentong
penyiraman kebun dari air koli: "Bahwa yang letalorya lebih tinggi
disirami lebih dulu daripada yang letaknya lebih rendah, lalu air
dibiarkan mengaliri hinggo setinggi mata kaki, kemudian selebihnya
dialirkan kepada lahan berikutnya. Demikian seterusnyo hingga
mengenai semua kebun atau airnya habis. " (HR. Ibnu Majah dan

Abdullah bin Ahmad)

3119. Dari Amr bin Syu'aib, iori ayahnya, dari kakelmya,

bahwasanya Rasulullah SAW memutuskan pada sungai mahzur
(saluran yong membagi aliran air): "Ditohan airnya hinggo sebatas

mata kaki, setelah itu dari lahan yang lebih tinggi dialirkan kepada
yang lebih rendoh. " (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(rumput), yaitu tanaman yang kering dan yang basah. Ada yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud di sini adalah yang tumbuh di
tempat-tempat tidak bertuan, seperti di lembah dan di pegunungan di
lahan-lahan tidak bertuan. Adapun rumput yang dipelihara setelah

dipotong, maka tidak termasuk yang dinyatakan milik bersama,

demikian menurut ijma'. Sedangkan rerumputan yang terdapat di
tanah bertuan dan yang telah dipagari, mengenai hal ini ada perbedaan

Li a;67
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pendapat. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak' Ada juga yang

mengatakan bahwa kepemilikannya mengikuti status tanahnya. Perlu

diketahui, bahwa keseluruhan hadits-hadits di atas menguatkan bahwa

kebersamaan dalam tiga hal tersebut secara mutlak, dan tidak ada

yang dikecualikan dari itu selain dengan dalil yang

mengkhususkannya.

Ucapan perawi (mahzur), yaitu lembah Bani Quraizhah di

Hijaz. Hadits-hadits di atas menunjukkan, bahwa lahan yang letaknya

lebih tinggi berhak disirami air sungai, air hujan atau air sumur lebih

dulu daripada lahan yang berada lebih rendah darinya, dan lahan yang

lebih tinggi itu berhak menahan air hingga setinggi mata kaki' Ath-

Thabari mengatakan, "Kondisi tanah berbeda-beda, maka setiap lahan

boleh menahan sekadar yang mencukupinya." Disebutkan di dalam Al
Bafor'. "Orang yang menggali sumur atau membuat sungai, maka

menurut ijma'ulama, ia lebih berhak terhadap airnya walaupun letak

tanahnya jauh dari sumber air itu atau diselingi oleh lahan orang lain."
Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Orang yang memiliki sumber air,

seperti sumur yang digali di tanah miliknya, atau mata air yang berada

di tanah miliknya, maka ia berhak menjual sumur dan mata air itu, dan

boleh juga menjual sebagiannya, misalnya sebatas satu atau dua jari
pada saluran air bila saluran itu berada di tanah tak bertuan. Lalu

bagaimana bila saluran air itu juga berada di tanahnya? Menurut Abu

Al Abbas, "Mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat'"

Babz Himar2 lPerlindungan Lahan) untuk Kepentingan Ternak
Baitul Mal (Kas Negara)

|6t .!-r-.Jt Ji,F. 4t * W'u)t..:i
zt ) .. .

tt^e gl ;te
' 

, .'o ,
(J->l

'2 Hima ialah sebuah lahan mati yang dilindungi dari para penggembala yang akan
menggembalakan binatang ternaknya di dalamnya supaya rumputnya banyak,
kemudian digembalakan di dalamnya binatang ternak tertentu. Perlindungan ini
dilakukan oleh imam (pemimpin kaum muslimin).
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3120. Dari lbnu Umar, bahwasanya Nabi SAW melindungt Noqi'
untuk kuda, yaitu kudanya kaum muslimin. (HR. Ahmad)

, O - Cz . t

{vl *i ! ,Ju-r,#t,:,; # dt oi,'^1& i *t *
1>jrr'r,i't 3cf ir1; .&

3121. Dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah, bahwasanya Nabi SAl4r

melindungi Naqi', dan beliau bersabda, "Tidak ada hima
(perlindungan lahan) kecuali bagi Allah 'Azza wa Jalla." (HR.
Ahmad dan Abu Daud)

.d';)').il lf ;- ) ,L'Gr$:
3122. Al Bukhari juga -"ri*uyu* an'aarinyia.ng* ."d"kri''*fiaitr
ada hima (perlindungan lahan) kecuali bogi Allah dan Rasul-Nya."

.Sr ;- W ,fltli w.;Jvj
3123. Al Bukhari juga mengatakan, "Telah ,o*Oo, kepada kami,
bahwasanya Nabi SAW melindungi Naqi'."

.;i1br? F'*01r,
Dan Umar pun telah melindungi Syaraf dan Rabdzah.

j t3 J;:i. A j; j;i:-,t';L"oi ;# ;;-;Li V
,;; ,>trt,;}*t-Ijt jf irrt-> rat ,!; U:;ta ,ur-it
" 

.. -',ou I ,, o e , ":l .:,'-.o. a-q, A^tr-e)t ,-t1'l-i?, ,Lc.il ljiJ' i7;'oyt ,iriclt
'rrriLte#tp arb / ej ,*:* / i) Ai;r-,,';i,it
'ol a-JJit L:: y;"at L:., o, ,g.t:: ,F J\t *1 t&ll
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<U r{t ;frr) .t't e:\r,4$'# 6'l'
Dari Aslam -mantan budok (Jmar-: Bahwasanya Umar

menugaskan salah seorang mantan budaknya yang bernama Hunay

untui melindungi lahan penggembalaan (d1 Rabdzah). Umar berkata,

4wahai Hunay, tahanlah tonganmu dari berbuat zhalim terhadap

kaum muslimin, dan takutlah terhadap doanya orang yang teraniaya'

karena sesungguhnya doanya orang yang teraniaya itu mustajab'

Masukkan (ke dalam lahan itu) pemilik unta yang sedikit dan pemilik

domba yang sedikrt. Aku akan membelakangkan ternak lbnu Auf, dan

ternak lbnu Affant3, kedua orang itu, bila ternak mereka binasa,

mereka bisa kembali ke kebun dan bercocok tanam. sedangkan

pemilik unta yang sedikit dan pemilik domba yang sedikit, bila ternak

merekabinasa,aknndatangkepadakudenganmembawaanalcnya'
lalu berkata, 'wahai Amirul Mukminin, haruskah aku meninggalkan

merelra? Apa engkou tidak punya nurani?' Rerumputan itu lebih

mudah daripada imas dan perak. Demi Allah, mereka mengira bahwa

aht telah menzhalimi mereko. Lahan itu berada di negeri mereka,

merelco telah berperang mempertahannyo pada masa jahiliyah' dan

merekn menyerahkannya setelah memeluk Islam. Demi Dzat yang

jiwaku beraida di tangan_Nya. Seandainya bukan karena harta itu

akon membawa (digunakan) di jolan Allah, tentu alru tidak aknn

melindungi lahan [embalaan sejengkal pun dari mereka di negeri

Disebutkannya kedua sahabat ini karena termasuk sahabat yang kaya, hanya

sebagai conioh, bukan berarti melarang memasukkan ternak mereka ke dalam

lahan' gembalaan, tapi sekadar perbindingan, bahwa mendahulukan selain

keduanya dalam hal ini adalah lebih baik.
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mereko ini. " (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah To'ala mengatakan: Sabda beliau
(Tidak ada hima (perlindungan lahan) kecuoli bagi Allah dan

Rasul-Nya), Asy-Syaf i mengartikan, bahwa hadits ini mengandung

dua makna: Pertama, tidak seorang muslim pun berhak melindungi
lahan gembalaan kecuali yang telah dilindungi oleh Nabi SAW.
Kedua, kecuali seperti yang telah dilindungi oleh Nabi SAW. Al
Hafizh mengatakan, "Bolehnya melindungi lahan gembalaan adalah

mutlak selama tidak menimbulkan madharat bagi kaum muslimin."

Babz lqtha'ra (Penetapan Lahan) Penambangan

, c I 7 . 1 c ) o 1. o -.-t-^r F 4b4 df r,,-rS

I .t|. .o. c c / - c./ c ,s c'1 r.2/./.jrJl ,-t-f ,l )fe t>-,)-> ,y, l-b'-l o\)))
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3125. Ahmad dan Abu Daud juga meriwatkan hadits ini dari Amr bin

'o'.6'e.';t 
?:at; J>\.# I' J";'r'gsi ilC fc *t f

ta lqtha' adalah penetapan seorang hakim atau seorang imam (pemimpin) atas

suatu lahan mati dari lahan umum yang tidak ada pemiliknya kepada seseorang
yang hendak memanfaatkannya dengan menanami berbagai macam tanaman
atau menjadikannya sebagai tempat menggembala yang dipelihara rumputnya
atau mendirikan sebuah bangunan dengan status hak guna pakai atau hak milik,
atau mengambil barang tambangnya.

rs Disebutkan di dalam Al Majma', yaitu daerah pipir pantai yang berjarak
lima hari perjalanan dari Madinah.

3124. Dari lbnu Abbas, ia menuturkan, "Rasulullah SAW menetapkan

untuk Bilal bin Al Harits Al Muzani lahan penambangan di wilayah

Qabaliyahl5, datara, tingginya dan dataran rendahnya, yong mono

dataran tingginya layak ditanami, dan beliau tidak memberinya hak

muslim. " (HR.Ahmad dan Abu Daud)
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Auf Al Muzani.
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3126. Dari Abyadh bin Hammad, bahwasanya ia diutus kepad3

Rasulullah sAW, lqlu ia minta diberi lahan penambangan garamt6,
ia diutus kepada

maka beliau menetapkan suatu wilayah untulcrtya. Ketika lakiJaki itu

telah pergi, seorang lakiJaki yang ada di majlis berkata, "Apo

engkau tahu apa yang telah engkau beriknn kepadanya? Engkau telah

mimberinya sumbei air yang subur (tidak putus-putus)'1'" Matra

beliau pun mencabutnya ftembalits, lalu ia bertanya kepada beliau

tentang apa yang boleh ditindungi dari arok?'o Belio, menjawab,

"Yang tidak dapat dijangkau oleh unta. " (HR. At-Tirmidzi dan Abu

Daud)

'l c ,tq':irir ;,;it';'r;J,1ti .,pli 'Jt,&i t{) Qfrr';',

Ia meminta fatwa untuk diberi lahan penambangan garam setelah menjelaskan
kondisinya.
Yakni bahwa pemberian lahan garam itu laksana memberikan sumber air yang
tidak putus-putus sehingga bisa diperoleh tanpa kerja dan susah payah. Karena
ternyata tidak seperti yang terangkan oleh yang meminta.
Menunjukkan bahwa penetapan lahan dibolehkan bila lahan itu tidak
menghasilkan kecuali dengan kerja keras. Adapun yang sudah tampak jelas
gampang diperolehnya maka tidak boleh diiqtha'. Karena wilayah seperti itu
menjadi milik semua orang seperti halnya rumput dan air. Dan bahwa hakim bila
telah memutuskan suatu perkara lalu diketahui bahwa yang benar adalah selain
itu, maka ia menarik kembali keputusannya.
Arok (yakni wilayah yang ditumbuhi arok). Arok yaitu pohon yang di antaranya
digunakan untuk membuat siwak. Sedangkan wilayah yang dilindungi itu tidak
boleh dikhususkan untuk seseorang.
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Dalam riwayat Abu Daud yang lainnya disebutkan dengan redaksi
"akhfaaful iDil". Muhammad bin Al Hasan mengatakan, "Yang tidak
dapat dijangkau oleh unta adalah: unta memakan tanaman dengan
menjulurkan lehemya, lalu apa yang di atasnya (yang tidak dapat
dijangkau), itulah yang dilindungi."

'"j ,'^-lf"'t i'f*. 1;; ,# "4t ,g.i|r\Vt 'Uu ^:-:i f'J';-t [ 'iu .iir ,iu r.J;"J-;l ;i ?et L1 ,ort ; U i,ls

t -" / t.--t---l ol;r;

3127. Dari Buhaisah ia menuturkan, "Ayahku meminta izin kepada
Nabi SAW, lqlu ia menghampirinya dan mendekat kepadanya,
kemudian ia berkata, 'Wahsi Nabiyullah. Apa yang tidak dihalal
untuk ditahan?' Beliau menjawab, 'Air.' Ia berkata lagi, 'Wahai
Rasulullah, Apa lagi yang tidak dihalal untuk ditahan?' Beliau
menjawab, 'Garam.' Ia berkota lagi, 'Wahai Rasulullah, Apo lagi
yang tidak dihalal untuk ditahan?' Beliau menjawab, 'Engkau

melakuknn kebaikan adalah lebih baik bagimu. "' (HR. Ahmad dan
Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan bahwasanya Nabi SAW dan para imam berhak
menetapkan wilayah penambangan. Yang dimaksud dengan iqtha'
adalah menetapkan latran mati untuk sebagian orang, baik itu untuk
penambangan ataupun lahan garapan (perkebunan), sehingga orang
yang ditetapkan itu lebih berhak terhadap wilayah tersebut daripada
yang lainnya, namun dengan syarat bahwa lahan itu adalah mulanya
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lahan mati yang tidak dikhususkan bagi seseorang. Ini pendapat yang

disepakati.

Ucapan perawi (Muhammad bin Al Hason mengatakan " '

dst.), Al Khithabi menyebutkan redaksi lainnya: "Wilayah arok yang

dilindungi adalah yang jauh dari hijaunya kemakmuran sehingga tidak

dapat tercium oleh unta bila sedang dibiarkan merumput."

'J-:l*
c9
,,-€)

Babz lqtha' (Penetapan Lahan) Garapan

:Uu -'i?t -r'€- u&, f '"ri.-r;Ai';,,1
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3128. Dari Asma' binti Abu Bakar M -dalam sebuqh hadits yang

dituturkannya-, ia mengatakan, "Aht memindahkan bibit latrma di

atas kepalalat dari tanah Az-Zuboir yang ditetapkan Rasulullah SAW

untuknya, yaitu dari tempatku beriarak dua pertiga farsakh."
(Muttafaq 'Alaih)

Riwayat ini juga sebagai argumen bolehnya wanita bepergian

dalam jarak dekat tanpa disertai mahrom.

,jjt ,s;G ,bj'F ;:).ffi Utyi ilG

'r3i irrrl .t'rst'* *'t#1 :'Jw ,oa"; ;,

3129. Dari lbnu (Jmar, ia menuturkan, "Nabi SAW menetapkan lahan

garopan untuk Az-Zubair seiauh lompatan kudanya, lalu ia pun

memacu htdanya hingga berdiri kemudian melempar dengan

cambulotya, lalu beliau bersabda, 'Tetapkan untuknya sejauh yang

dicapai oleh cambukrtya."'(HR. Ahmad dan Abu Daud)

zz I c. .
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3130. Dari Amr bin Huraits, io menuturksn, "Rasulultah SAW
membuatkan garis dengon busur untuk aku membuat rumah di
Madinah, lalu beliau berkata, 'Aku menambahi untukmz. "'(HR. Abu
Daud)
t,

2 ,,oi-rb e-rU ,,>jalr;o*a tb'ri'&;i i& Ct oi ,;; ;. $t) f' ' 
G*:r'g*,j,i;;> .t:i,11b4

3131. Dari Wail bin Hujr, bahwasanya Nabi SAW menetapkan lahan
garapan untuknya di Hadhramaut, beliau mengutus Mu'awiyah untuk
menetapkannya. (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

lt J';)"s*ti:)6 -.s'9 i #:;t'tb Ji,_c3t;4'-b;"
'# 

)t ;LlJr'Jx,tk')l:s;'rl 
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3132. Dari Urwah bin Az-Zubair, bahwasanya Abdurrahman bin Auf
mengatalran, "Rasulullah SAW dan Umar bin Khaththab menetaplcan
untukku lahan garapan sekian dan sekian. Lalu Az-Zuboir pergi ke

keluarga Umar, lalu ia membeli bagiannyo dari mereka. Setelah itu ia
menemui Utsman, lalu ia berkota, 'sesungguhnyo Abduruahman
mengklaim bahwa Rasulullah SAW dan (Jmar bin Khaththab telah
menetapkan untulvtya lahan garapan sekian dan sekian, dan aku telah
membeli bagian keluarga Umar.' Maka Utsman berkata, 'Kesal<sion

ffi 1' J';)',J.L; ,iv,*r? / )t' ,f
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Abdurrahman diterima. Ia berhak dan berkewaiibon. "' (HR. Ahmad)

u:tr)Li,/t,'# e'ra:\iw dtGt:Jtt ri *
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3133. Dari Anas, ia menuturkan, "Nabi sAW memanggil oronS-orang

Anshar untuk menetapkan lahan gorapan bagi mereka di Bahrain.

Mereko berkata, 'Wahai Rasulullah, bila engkau melakukan itu, maka

tuliskan pula untuk saudara-sudara kami dari suku Quraisy seperti

itu.' Namun usulan itu tidak diterima oleh Nabi SAW, lalu beliau

bersabda, 'Nanti kalian akan melihot ketamakan setelah ketiadaanku.

Maka bersabarlah hingga kolian berjumpa denganku' "'(HR' Ahmad

dan Al Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di

atas menunjukkan, bahwa Nabi SAW dan para imam setelahnya

berhak menetapkan lahan garapan dan berhak mengkhususkan

sebagiannya dari sebagian yang lain bila dipandang maslahat. Telah

diriwayatkan secara pasti dari Nabi SAW tentang penetapan lahan

garapan selain hadits-hadits pada bab ini dan bab sebelumnya. Di

antaranya adalah hadits yang dikeluarkan oleh Sabrah bin Ma'bad Al

Juhanni: "Bahwasanya Nabi SAW singgah di tempat bakal masjid di

bowah sebuah pohon, lalu tinggal di sana selama tiga hari. Setelah

itu beliau berangkat menuju Tabuk, sedangkan orang-orangJuhainah

menjumpai beliau di Rahbah, lalu beliau bertanya kepada mereka,

'Siapa warga Dzulmarwah?' Mereka meniawab, 'Bani Rifa'ah dari

Juhainah.' Maka beliau bersabda, 'Aku telah menetapkannya untuk

Bani Rifa'ah.' Maka mereka pun membaginya, di antara merelca ada

yang menjualnya dan ada pula yang mempertahankannya dan

menggoropnya."
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Bab: Duduk-Duduk di Tepi Jalan untuk Berjualan atau Lainnya
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3134. Dari Abu Sa'id, dari Nabi SAW, beliau berrabda, 

"'Jauhfiaholeh kalian duduk-duduk di tepi jalan." paro sahabat berkata,
"wahai Rasulullah, kami tidak bisa meninggalkan tempattempat itu
karena di situ kami biasa membicarakan sesuatu. " Rasulullah sAl(
bersabda, "Apabila kaliqn meroso tidak bisa untuk meninggarkan
duduk-duduk di sana, maka penuhilah hak jalan itu. " paro sohabat
bertanya, "Apa hak jalanan itu wahai Rasulullah? " Beliau menjawab,
"Menundukkan pandangon, tidak mengganggu, menjawab salam
serta amar ma'ruf dan nahyi munksr (menyuruh berbuat kebaikon
dan mencegah perbuatan mungkar). " (Muttafaq .Alaih)
')- 

,trl;t'l^X- tii ',ffi it J?r'Jv :Jv dit c ;ilt t'4:;'#'i :q? '9'ilr €'4:* i'':'"+*
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3135. Dari Az-Zubair bin Al 'Awwam, bahwasanya Rasuluiton SeW
bersabda, "Bila seseorang di antara kalian pergi membowa tali untuk
mencari kayu bakar, kemudian ia kembali dan membawanya ke pasor
lalu menjualnya, kemudian dengan itu ia merasa cukup sehingga bisa
menaftahi dirinya, maka itu lebih baik baginya daripada meminta-
minta kepada orong lain, (dengan resiko) mereka memberinya atau
menolak memberinya. " (HR. Ahmad)
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Pensyarah Rahimahullah Ta,ala mengatakan: Ucapan para

sahabat (.kumi tidak bisa meninggalkan temput'tempat itu)

menunjukkan. bahwa peringatan itu adalah sebagai bimbingan, bukan

wajib. Hadits ini dijadikan pedoman oleh mereka yang berpendapat,

bahwa mengantisipasi keburukan adalah lebih baik, tapi tidak wajib.

Dari hadits ini juga disimpulkan, bahwa mencegah keburukan lebih

baik dari pada mengupayakan kemaslahatan. Hadits Az-Zubair telah

dibahas pada kitab zakat. Penulis mengemukakannya di sini karena

ada redaksi"dan membawanya ke pasar lalu ntenjualnyo'"

Bab: Orang yang Menemukan Ternak yang Dilepaskan

Pemiliknya Karena Tidak Menyukainya

J->l) r,tig'tj
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3136. Dari Ubaidillah bin Humaid bin Abdurrahman Al Himyari, dari

Asy-Sya'bi, bahwasanya Nabi SAl4/ bersabda, "Barangsiapa

menemukan binatang tunggangan, yang mono pemiliknya sudah tidak

lagi mampu memberinya mokan, lolu mereka melepasknnnya,

kemudian ia mengambilanya dan menghidupinya, maka binatang itu

menjadi miliknya." ubaidillah berkata, "Lalu aku katakon kepadanya

(Asy-Sya'bi), 'Dari siapa riwayat ini?' Ia meniawab, 'Lebih dari satu

orang sahabat Nobi sAW- "' (HR.Abu Daud dan Ad-Daraquthni)

c, o, ,ju tu; 6? :.ji :;rr :*|SG

<lurar r,"lrr'"tt!'r!1 ir:t;s'W

'!; o- iJv'fi -W dtitqfti';-',#,,f
(it;"r,i ir2.,y .urli:re.',# 1Yt tl+6 ,aib.

Dari Asy-Sya'bi -ia menyandarkan hadits ini kepada Nabi

xj'4

t tn-.
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3137.
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SAW-, beliau bersabda, " Barangsiapa membiarkan hewan

tunggangan hingga hampir mati, lalu ada seseorang yang
menghidupinya, maka hewan itu menjadi milik orang yang
menghidupinya." (HR. Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(maka binatang itu menjadi miliknya). Ahmad, Al-Laits, Al Hasan

dan Ishaq menyimpulkan dari konteksnya. mereka mengatakan.

"Barangsiapa meninggalkan binatang hingga hampir mati, lalu ada

orang lain yang mengambilnya dan memberinya makanan dan

minuman serta merawatnya hingga menjadi kuat berjalan, mengangkat

beban dan ditunggangi, maka binatang itu menjadi miliknya. Kecuali
bila pemiliknya meninggalkannya bukan karena ketidak sukaannya,

tapi dengan maksud agar pulang sendiri atau karena lepas darinya
(hilang darinya)."
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KITAB GHOSB (MERAMPAS HARTA ORANG
LAIN) DAN DHAMANAT (GANTI RUGI)

Bab: Larangan Merampas Baik Sungguhan Maupun Bercanda
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3138. Dari As-Saib bin Yazid, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah

SAW bersabda, 'Jangonlah seseorong di antara kalian mengambil

barang saudaranya, baik sungguhan maupun bercanda, dan apabila

seseorang di antara kalian teloh mengambil tongkat saudaranya maka

hendaklah ia mengembalikannya." (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-

Tirmidzi)

*-k *_1 * flttcJ{! :'Jv W,o;t ,:i ,fi *
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3139. Dari Anas, bahwasanya Nabi sAW bersabda, "Tidakloh halol

harta seorong muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. " (HR. Ad-

Daraquthni)
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3140' Dari Abdurrahmon bin Abu Laila, ia menuturkan, ',pora
sahabat Nabi sAW menceritakan kepada kqmi, bahwa suatu ketika
mereka bepergion bersama Nabi sAW, lalu salah seorang mereka
tertidur, kemudian seseorong di antara mereka menghampirinya
talinya lalu mengambilnya sehingga mengagetkannya, maka Nabi
sAlu bersabda, 'Tidaklah halal bagi seorang muslim manakuti dan
mengagetkan sesama muslim. "'(HR.Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(langanlah seseorang di antara kalian mengambil barong
saudoranya, boik sungguhan maupun bercanda), hadits ini
menunjukkan tidak bolehnya mengambil barang seseorang walaupun
dengan maksud bergurau.

sabda beliau (Tidaktah horat harta seorang muslim kecuoli
dengan kerelaan hatinya), ini merupakan perintah yang telah
dinyatakan di dalam Al eur'anul Karim, "Dan janganlah sebagian
knmu memakan harto sebagian yang rain di antarq kamu dengan
jalan yang batil." (Qs. Al Baqarah (2): lgg), juga telah dinyatakan
oleh sejumlah hadits. Ketetapan ini disepakati oleh semua kaum
muslimin, dan ini berkesesuaian antara akal dan syariat. Keumuman
ini telah dikhususkan dengan beberapa kondisi, di antaranya:
Mengambil zakat secrua paksa, syuf'ahz0, mengambil makanan karena
terpaksa (kelaparan), kerabat yang kesuritan, istri, pembayaran hutang
dan hak-hak perekonomian lainnya.

Sabda beliau (Tidokloh haral bagi seorang muslim manakuti
dan mengagetkon sesamo musrim) menunjukkan tidak bolehnya
menakuti dan mengagetkan sesama muslim walaupun dengan maksud
bercanda.

'o syuTah ialah pengambiran yang dirakukan sarah seorang mitra (sekutu/serikat)
terhadap bagian sekytu lainnyi yang telah dijualnya A;rg., .i,rbayar hargasesuai dengan harga jualnya.
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Bab: Hukum PeramPasan Tanah

:'Ju &"ult ':i ,# u,G ,f
dbi$.';*',i w's

3141. Dari Aisyah RA, bahwasanw' Nabi tii Ui'ota',
"Barangsiapa berbuat zhalim walaupun hanya (dengan mengombil)

sejengkal tanah, mak7 pada hari kiamat nanti Allah akan memikulkan

tujuh lapis bumi kepadanya." (Muttafaq 'Alaih;

f'r\i ,4,7 Gi';:# ar J';r i6 ,i6 e it i * e
@Li;:\ .',t',i y ,4!q';;i"tr';y,&

3142. Dari Sa'ia br, Zaid M, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
,,Barangsiapa merampas sejengkal tanah secora zhalim, maka pada

hari kiamat nanti Atlah akan memikulkan tujuh lapis bumi

kepadanya. " (Muttafaq'Alaih)

.O'; ;t:u-ll.?'€i
3143. Dalam lafazh Ahmad yang lainnya disebutkan dengan redaksi:

"Barangsiapa mencuri"

,* ?rf'.,\iir4 Ptf ;Jti# d,,f ,i';.:-iui *
(Gi t:i .tri yilqt7'r?nt i'1ra

3144. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sAW, beliau bersabda,
,,Barangsiapa mengklaim sejengkal tanah yang buknn haknya, maka

pada hari kiamat nanti Allah akon memikulknn tujuh lapis bumi

kepadanya. " (HR. Ahmad)

\tJ J';', i6 ,i6 *i''# ;t*,i:r\i'u'Gi;r :# ;or
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3145. Dari lbnu umar M, ia berkata, "Rosulullah sAW bersabda,
'Barangsiapa mengambil tonah yang bukan halcnya walaupun hanya
sedikit, maka pada hari kiamat nanti ia akan ditenggelamkan ke
dalam tujuh lapis bumi. "'(HR. Ahmad dan Al Bukhari)

r12Ltt7:F q:yc.,')rr;s n>*, oi,; u *rtri;
cltt Jr-,)J-,i't;,ie j;1r.fri €e !; {;t Jl
4y",{'ri ,:t ,l;:, [ 'LrKir 

jG i'flj v' r**Lt ,f:r?
'*;f 6, '$; tt'-fi +il^L,t ,yi ,l';', t- :ts:'tit Jt- ,;).,4

:ffi .tr J';'., j* ,,4 &.rj' "rkt ';;) t6;r !.rlr, ?:r?,

|Ji'r') ;W ?7. ht A'ti\t,ii,b,r .ri "*'ryx. * iy
(*i tj1 .,-tl.t, ?r?r'+'ri ,f ,tq^SJr St-

3146. Dari Al Asy'ats bin eais, bahwa seorang laki-iaki a*i xiraol,
dan seorang lakiJaki dari Hadhramaut mengadukan perselisihan
mereka kepada Rasulullah sAW mengenai sebidang tanah di yaman.
orang Hadhrami berkata, "wahai Rasulullah, tanahku telah
dirampas oleh orang ini dan ayahnya." orang Kindi pun berkata,
"lv'ahoi Rasulullah, aku mewarisinya dari ayahku." orang Hadhrami
berkata, "lv'ahai Rasulullah, suruhlah agar bersu*poi balwa ia
tidak mengetahui kalau itu adarqh tanqhku dan tanah ayahku yang
telah dirompas oleh ayahnya." Loru orang Kindi itu hendak
mengucapkan sumpahnya, namun Rasulullah sAW bersabda,
"sesungguhnya, tidaklah seorong hqmba atau seorang laki-loki
mengklaim horta (orang lain), kecuali ia akan berjumpa dengan Allah
dalam keadaan buntung 

-pada saat ia berjumpa dengan-Nya-.,'
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Maka orang Kindi itu berkata, "Tanah itu tanahnya dan tonah

ayahnya. " (HR.Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Barangsiapa berbuat zhalim walaupan hanya (dengan mengombil)
sejengkal tanah), dalam riwayat Al Bukhari disebutkan dengan

redaksi: "mematok sejengkol tanah". Seolah-olah beliau

mengisyaratkan bahwa sejengkal itu adalah kadar yang sangat sedikit,

namun ancamannya sangat besar. Hadits-hadits di atas menunjukkan

besamya siksaan kezhaliman dan perampasan, dan bahwa perbuatan

itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Hadits di atas juga

menunjukkan bahwa barang tambang menjadi hak pemilik tanah,

sehingga si pemilik berhak melarang orang lain menambang atau

menggali di bawah tanahnya. Disebutkan di dalam Al Fatfo: Hadits ini
menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki tanah, maka ia juga

memiliki apa yang dibawahnya (yang dikandungnya) hingga akhir

tanah, dan ia berhak melarang orang lain membuat galian di bawahnya

tanpa kerelaannya. Hadits ini juga menunjukkan, bahwa orang yang

menjadi pemilik permukaan tanah, maka ia juga sebagai pemilik apa

yang dikandungnya, yaitu berupa bebatuan, barang tambang dan

sebagainya, dan ia berhak untuk membuat galian pada tanahnya

sesukanya selama tidak menimbulkan madharat terhadap tanah

sebelahnya. Hadits yang mengisahkan orang Hadhrami dan orang

Kindi insya Allah akan dibahas pada bahasan tentang sumpah. Hadits

ini menunjukkan bahwa bila diminta untuk bersumpah, maka sumpah

itu berlaku. Dan hakim hendaknya menasihati orang yang hendak

bersumpah.

Bab: Perampas Tanah Menanggung Biaya Tanaman dan

Penanggalan Kepemilikannya terhadap Tanaman Tersebut

i,ii ,r.ri.€Lr: n iJv &
,l4.frt \L'A*Ar i$r1 .* lj

'"olt ,;i e i* / et, *
n-0n'; gt')t r'd t ,9.;t,
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3147. Dari RaJi' bin Khudaij M, bahwasanya Nabi sAW bersabda,
"Barangsiapa menonami tanah milik suatu kaum tanpq seizin mereka
(pemiliknya), maka ia tidak berhak sedikit pun terhadap ranaman itu,
don ia berhak terhadap bioyanya. " (HR. Imam yang lima kecuali An-
Nasa' i. Al Bukhari mengatakan. ..Hadits hasan.,,)

, io:z . t
a-.bi-r 7 At. )

'& lX vl: ,,1:Au)[,]':il t';I w;, ,r*iir.^* ,Jis .w
(ar(r:r1;)s ,fi \rs

3148. Dari urwah bin Az-Zubair, bahwasanya Rasurullah sAW
bersabda, "Barangsiapa menghidupkan tanah (menanami lahan mati
yang tak bertuan), maka tanah itu menjadi miliknya, sedangkan
perampas tidak berhak atas apa-apa." Ia mengatakan, ,Orong yang
menceritakan hadits ini kepadaku telah memberitahuku, bahwa ada
dua laki-laki yong bersengketa lalu mengadu kepada Rasulullah sAW,
yang mana salah satunya telah menanam pohon kurma di tanah milik
yang satunya lagi. Lalu beliau memenangkan si pemilik tanah karena
tanahnya dan memerintahkan si pemilik pohon untuk mengeluarkan
pohonnya dari tanah itu." Ia melanjutkan, "Alat telah merihatnya,
pohon itu telah ditebangi dengan kapak, sungguh itu pohon kurma
tinggi yang telah tumbuh sempurna." (HR. Abu Daud dan Ad-
Daraquthni)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: sabda beliau
(maka ia tidak berhok sedikit pun terhadap tanaman ita, dan ia

ti 3Xr -G 1?:
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berhak terhadap biayanya) menunjukkan bahwa orang yang
merampas tanah orang lain lalu menanaminya adalah seperti orang
yang menanaminya untuk si pemilik tanah. maka si perampas berhak
menerima biaya tanaman dari pemilik tanah. At-Tirmidzi mengatakan,
"Hadits ini diamalkan oleh sebagian ahli ilmu. Demikian menurut
pendapat Ahmad dan Ishaq." lbnu Ruslan mengatan, "Ahmad berdalih
dengan hadits ini dalam menyatakan, bahwa barangsiapa menanam
benih di tanah milik orang lain, lalu si pemilik tanah meminta
tanahnya, maka ada dua altematif: Pemilik tanah meminta
pengembalian tanahnya dan mengambilnya setelah panen, atau
meminta pengembalian tanahnya sementara tanamannya tetap berada
di tanahnya. Bila ia mengambilnya setelah panen, maka tanaman itu
milik si perampas, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini,
karena itu adalah pengembangan hartanya, dan ia berkewajiban
membayar sewa tanah ketika menyerahkannya serta bertanggung
jawab atas pengurangan tanahnya dan meratakannya kembali. Bila si
pemilik mengambilnya dari si perampas ketika tanaman masih di
tanahnya, maka ia tidak boleh memaksa si perampas untuk
menebangnya, demikian menurut Abu Ubaid. Sedangkan menurut
Asy-Syaf i dan mayoritas ahli fikih, bahwa pemilik tanah berhak
memaksa si perampas untuk menebangnya. Mereka berdalih dengan
sabda Nabi SAW, "sedangkan perampas tidak berhak atas apa-apa."
Menurut mereka bahwa tanaman itu menjadi hak si pemilik benih, dan
ia wajib membayar sewa tanah. Hadits "sedangkan perompas tidak
berhak atas apa-apo" berkaitan dengan pohon yang sudah besar,
sedangkan hadits Rafi' berkenaan dengan penanaman benih, sehingga
kedua hadits ini diamalkan sesuai dengan kondisinya."

Sabda beliau (Lalu beliau memenangkan si pemilih tanah ...
dst.) menunjukkan bolehnya menetapkan terhadap orang yang
menanami tanah milik orang lain tanpa seizinnya untuk menebangnya.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Bila muzaro'ah atau
musaqah atau mudharabah gagal, maka pekerja berhak memperoleh
bagian standar, yaitu yang biasa berlaku terhadap orang yang
sepertinya, bukan upah standar. Bila pada kasus perampasan tanah
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kami mengatakan, bahwa bila ia menanamnya untuk pemilik tanah,
maka pemilik tanah menanggung biayanya, maka kami pun
mengatakan demikian pada muzara'ah yang gagal, karena tanaman itu
menjadi milik si pemilik ranah. apalagi bila benihnya dari orang lain
(penggarap). tlallahu a' lam.

Bab: Tentang Orang yang Merampas Kambing Lalu
Menyembelihnya Kemudian Membakarnya atau Memasaknya

;L-L'r;i$,;;i j2:<!i 4*' oi,# / fG r
,7t-;,Llu iq yi,.;.,;l'r,r o',t'> ii:,-,,,e.,' r!^i,W ar Jy,
'!';# l' 

'J;r 63q;bt ,t'k'r, ,i"-pt-&i i ,;r-'g.i
JGt .' '*\i :\\r'-rf :* a \i ,i"'"n ,y'q^A

,itt';.U,U *t j,,* ri 
t;\,r, i';,, u,if;:,

:ffi .irr J'r-,, JL-b W'jt'.A'j1 ,*l7t Jt,*t;A ,L;
Qw;ilr:;it; ,f1r* !1.,1 .al;Vi &tf

3149. Dari Ashim bin Kulaib, bahwa seorong laki-laki Anshar
mengabarinya, ia menuturkan, "Kami keluar bersama Rosulullah
sAW. Ketika kembali, beliau diundang oleh utusqn seorang wonita,
maka beliau pun datang, lalu disuguhkan makanan. Kemudian beliau
meletakkan tongonnyo (pada makanan), dan orang-orong pun
meletakkan tangannya, lalu mereka makan. selanjutnya bapak-bopak
kami melihat Rasulullah sAW mengunyah suapan di mulutnya,
kemudian beliau berkata, 'Aku merasakan daging kambing yang
diambil tonpa izin pemiliknya.' Mqko si wanita berkato, 'wahai
Rasulullah. Aku telah menyuruh seseorang pergi ke Baqi' ogar
membelikan seekor kambing untukku, nomun aku tidak

c + c,-
cJr:.l J.9
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mendapatkannya. Kemudian aku menyuruh kepada seorang

tetanggaku yang telah membeli kambing ogor mengirimkannya

kepadaku untuk aku bayar harganya, namun orong itu sedang tidak

oda, moka aku menyuruh menemui istrinya. lalu istrinya

mengirimkannya kepadaku.' Maka Rasulullah sAW bersabda,

'Berikanlahlah kepada pora tawanan (yakni orang kart\"" (HR'

Ahmad, Abu Daud dan Ad-Daraquthni)

.r i$f cit Il, '.;'3 ,i ya';.:
,W t'; os ';') ,4L u6r'*i i6:b's:i ,y,'J';:, [ :Uta

/?:q'yUlt ;i 'u, $\*',i'i *',,:,*'H7
..rr6il rtliJr.,

3150. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Kemudian beliau'Oerfoto,

'sungguh aku merasakan daging kambing yang disembelih tanpa izin

pemiliknya.' Maka wanita itu berkata,'Vlahai Rasulullah. Saudaralat

dan aku sangat tidak ingin melakukan itu. Seandainya itu baik

Seyoglanya tidak mengecewokanku, dan aku akan meminta

lrerelaannya dengan memberikan yang lebih baik dari ini.' Namun

beliou menolak memalannya dan memerintahkan agar diberikan

l<epada para tmvanan."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits di atas

menunjukan disyariatkannya memenuhi undangan, walaupun yang

mengundang itu seorang wanita dan yang diundangnya laki-laki yang

bukan matrom bila hal itu tidak mengandung kerusakan atau

keburukan. Hadits ini juga menunjukkan mu'jizat Rasulullah SAW

ketika merasakan daging tersebut, dan beliau memberitahukan

kejadian yang sebenarnya, yaitu pengambilan kambing tanpa seizin

pemiliknya. Hadits ini juga menunjukkan keharusan menjauhi

makanan yang haram atau yang meragukan, dan tidak berpatokan

pada kemungkinan diizinkan oleh pemiliknya setelah dimakan. Hadits
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ini juga menunjukkan untuk mengarihkan makanan yang statusnya
seperti itu kepada orang yang memungkinkan memakannya, seperti
para tawanan (orang kafir) dan yang semisalnya. penulis
mengemukakan hadits ini sebagai dalil tetang hukum orang yang
merampas kambing lalu menyembelihnya kemudian memasaknya.
Para ulama telah berbeda pendapat mengenai kasus ini: Disebutkan di
dalam Al Bafur: Dari para pengikut Al easim dan dari Abu Hanifah,
bahwa si pemilik berhak memilih antara menerima harganya atau
mengambil kembali kambingnya seadanya dan tidak menerima
konpensasi. Sedangkan menurut AI Muayyid Billah, An-Nashir, Asy-
Syaf i dan Malik, bahwa si pemilik mengambil kembali kambingnya
apa adanya disertai konpensasi. Misalnya bila telah dipotong
telinganya atau lainnya, maka bagian itu yang dihargakan. Dan
menurut Muhammad, bahwa si pemilik memilih antara menerima
harganya atau mengambil kembali disertai konpensasi.

Bab: Mengganti yang Rusak dengan yang Sama

,a; ;'1Jt,b 4t &',o)t -fr";lr 'F c-*i :Js ,-i A
iLtu.w 

;;)t j@ .w 
"'JG,6+ 

aib.ilr te*
(t3.;:) qy'Alrl .rtl.uritl, ,rO,

3151. Dori Anas, ia menuturkan, "sarah seorang istri Nabi sAIa
menghadiahkan mqkonan kepada beriau pada sebuah piring, lalu
Aisyah memukul piring itu dengan tongannya sehingga menumpahkan
isinya, maka Nabi sAW bersabda, 'Marrnnan diganti dengan makanan
dan wadah diganti dengan wadah. "' (HR. At-Tirmidzi dan ia
menshatrihkannya)

.rlll*1 vt rt;",-ir ju i J. ;i
3152. Diriwayatkan juga hadits yang semakna oleh Jama'ah kecuali
Muslim.
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3153. Dari Aisyah M, io menuturkqn, "Aku tidak pernah mendapati

wanita pembuot makanan yang seperti Shafi1,yah. Suatu ketika ia

menghadiahkan sewadah makanan kepada Nabi SAW, tapi aku tidak

dapat menahan dirilat sehingga memecahkannya, lalu aku berknta,

'Wahai Rasulullah, apo tebusannya?' Beliau meniowab, 'Wadah

dengan wadah, dan makanan dengan makanan. "' (HR' Ahmad, Abu

Daud dan An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(lYadah dengan wadah) menunjukkan bahwa penggantian harus

dengan yang sama dan tidak boleh dengan nilainya, kecuali bila yang

sama tidak ada. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa penggantian

harus dengan yang sama.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat'. Batang yang dirampas

harus diganti dengan yang szuna, baik takarannya maupun

timbangannya, bila memungkinkan, bila tidak memungkinkan maka

diganti dengan harganya. Demikian pendapat Abu Musa dan

segolongan ulama. Bila harganya telah berubah, dan barang yang

sama sudah tidak ada (tidak dipasarkan lagi atau tidak ada di pasaran),

maka beralih kepada harganya ketika dirampas. Demikian menurut

pendapat yang kuat.

Bab: Kerusakan yang Ditimbulkan oleh Binatang Ternak

.\tLG';ls;jr ,ffi ttat
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3154. Nabi SAW bersqbda, "Hewen tidak harus mengganti opo yong
dirusuknya."

1'"1t,'r!1 it-rr> ."rt| j.lt,ju.# "Ct oi ,4b;;_';,o-..i.f
3155. Dari Abu Hurairah RA, bahwasonya Rasulullah sAll'bersabda,
"Kaki hewan itu tidok wajib mengganti opa yong dirusaknya.,, (HR.
Abu Daud)

3156. Dari Haram bin Muhayyishah: Bahwa untanya Al Bara'masuk
ke dalam kebun lalu merusak tanamannya. Kemudian Nabi sAI{
memutuskan, "Bahwa pemilik kebun harus menjaga kebunnya pada
siang hari. Dan opo yang dirusak oleh ternok pada malam hari
menjadi tanggungan pemiliknya." (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu
Majah)

,y'€-;)tGr;:ffi ar J?rjG,jd * i:u;J;lt,r
, F : \i yr'o?\L, et;i q ?'-',1. ii',,jr'.i,,y,

<lo,w;t:'st 13, .'uA #
3157. Dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata, ,,Rasulullah 

SAW
bersabda, 'Barangsiapa menghentikan binatang ternak di salah sotu
jalanan kaum muslimin, atau salah satu pasar mereka, lalu binatang
itu menginjak dengan kaki depan atau kaki belakangnya, maka ia
(pemiliknya) bertanggung jawab (mengganti kerusakan).,,, (HR. Ad-
Daraquthni)
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Menurut sebagian ulama, bahwa hal ini bila ia menghentikan

binatang itu di jalanan sempit, atau membahayakan orang yang lalu
lalang.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Hewan tidak harus mengganti apa yang clirusaknya), konteksnya

menunjukkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan tidak

menjadi tanggungan pemiliknya. namun maksudnya adalah bila
hewan itu melakukannya sendiri, tidak tunggangi dan tidak dilepaskan

oleh pemiliknya, karena kewajiban pemilik adalah menjaganya,

seperti pada malam hari sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits

Haram bin Muhayyishah, begitu juga di pasar-pasar kaum muslimin,
jalanan dan tempat-tempat umum mereka sebagaimana yang

ditunjukkan oleh hadits An-Nu'man bin Basyir.

Sabda beliau (kaki hewon). yakni tidak ada tanggungan atas

kerusakan yang dilakukan oleh kaki hewan, namun dengan syarat

bahwa bukan sebab dari pemiliknya, adapun yang disebabkan oleh
pemiliknya, misalnya ia menghentikannya di pasar, jalanan atau

tempat-tempat umum lainnya, lalu ia melepaskannya di tempat-tempat

tersebut, sebagaimanayang ditunjukkan oleh hadits An-Nu'man. Juga

itu bukan pada waktu-waktu yang semestinya si pemilik barang

menjaga barangnya, seperti pada malam hari. Walaupun hadits ini ada

catatan, namun dikuatkan oleh hadits muttafaq 'alaih, yaitu sabda

beliau, "Hewon tidak harus menggonti apa yang dirusaknya" yang

mana keumuman hadits ini mengindikasikan tidak membedakan

antara yang dilakukan dengan kakinya atau lainnya.

Sabda beliau (menjadi tanggungan pemiliknya), yakni

pemilik binatang bertanggung jawab mengganti kerusakan yang

dilakukan oleh hewannya. Disebutkan di dalam hadits Al Bara':
"Bahwa menjaga ternak poda malam hari adalah kewajiban
pemililvtya, dan pemilik ternak menanggung kerusakan yong

ditimbulkan oleh ternaknya di malam hari."
Disebutkan di dalam Al lkhtiyarot'. Orang yang diserahi untuk

memegang binatang agar tidak lepas, tapi kemudian binatang itu
melakukan kerusakan, maka ia menanggung kerusakan itu walaupun
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ia tidak mengetahuinya. Demikian juga kerusakan yang ditimbulkan
oleh anak binatang itu bila dilepaskan (tidak diikat). Binatang yang
dilepaskan oleh pemiliknya pada malam hari adalah kecerobohan,
sama halnya bila melepaskan binatang itu di dekat tanaman, walaupun
ditunggangi, dikendalikan atau digiring, maka apa yang dirusak oleh
mulutnya atau kakinya menjadi tanggungan pemiliknya, karena
tindakan ini merupakan kecerobohannya. Demikian menurut Ahmad.

Bab: Melawan Penyerang walaupun dengan Resiko Terbunuh,
dan Bila yang Diserang Terbunuh Maka Ia Syahid

.1' ip t 6. :Jw ffi nr J";:,

ui:ri :Ju .'oJt1 ^bx >i, j6 trrl.u 
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3158. Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "seorang laki-taki datang
kepada Rasulullah sAW lalu berkata, 'wahai Rasululloh, bagaimana
bila ada seseorang yong hendak mengambir hartaku?' Beliau
menjawab, 'Jangan engkau serahkan hartamu kcpadanya.' Ia
bertanya lagi, 'Bagaimana bila ia menyerangku?' Beriau menjawab,
'Engkau melawannya.' Ia bertonya lagi, ,Bagoimana kalau aku
terbunuh?' Beliau menjowab, 'Engkau syahid., Ia bertanya lagi,
'Bagaimana kalau aku membunuhnya?' Beliau menjawab, ,Ia 

masuk
neraka. "'(HR.Muslim)

J\,-tr, ,e ,Jv i;; Ai V
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3159. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dengan redaksi: "wahai
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Rasulullah, apo menurutmu, bila hartalfl.t dijarah?" Beliau meniawab,

"Persumpahkan pada Allah." Ia bertanya lagi, "Bagaimana bila

mereka tidak peduli." Beliau menjatvab, "Persumpahkan pada

Allah.,, Ia bertanya lagi, "Bagaimana bila mereka tidak peduli

juga?" Beliau menjawab, "Lawanlah. Bila engkau terbunuh maka

eigkau masuk surga. Dan bila engkau membunuh, maka (yang

dibunuh itu) masuk neraka. "

Difahami dari sini, nshes untuk mencegah diupayakan cara

yang lebih mudah dulu.

"olr .:i ,#, ,f I l' t;L C
o1. t'r-t {o .

(4J, .;dr) ..l:<"i

3160. Dari Abdultsh bin Amr M, bahwasanya Nabi sAll bersabda,

"Barangsiapa terbunuh karena mempertohankan hartanya, makn ia

syahid. " (Muttafaq'Alaih)

'J ',rr:r> .W 'ti; ,'Ju',jw ,ie

llLl-; i'q u'-irt ttArt ; tt;
3161. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Barangs'Upo yong hartanya

hendak dirampas secaro tidak haq lalu ia melswan kemudian

terbunuh, mafta ia syahid." (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan At-

Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

a .a t t - c . l. -'. !-) .J-t) .-}:r ,f :JP-
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3162. Dari Sa'ia iin Zaid M, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAIa

bersabda, 'Barangsiapa terbunuh karena mempertahanknn
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agamanyo, mako ia syahid. Barangsiapa terbunuh korena
mempertahankan nyawqnya, maka ia syahid. Barangsiapa terbunuh
karena mempertahankan hartanya, maka ia syahid. Barangsiapa
terbunuh karena mempertahankan keluarganya. maka ia syahid. "'
(HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan bolehnya melawan orang yang hendak mengambil
harta seseorang, bila pengambilan itu tidak haq. Demikian pendapat
Jumhur. Hadits-hadits di atas tadi, selain menunjukkan bolehnya
melawan orang yang hendak mengambil harta secara tidak haq, juga
menunjukkan bolehnya melawan orang yang hendak menumpahkan
darah (membunuh), dan membuat kerusakan terhadap agama dan
keluarga. Ibnu Al Mundzir menuturkan pendapat Asy-Syaf i, bahwa
ia mengatakan, "Orang yang hendak diambil haftanya, atau hendak
dibunuh atau istrinya (atau keluarganya) hendak dinodai, maka ia
berhak melawan, dan tidak ada hukuman atasnya, tidak pula diyat
(denda membunuh) dan tidak pula kaffarah (tebusan)." Ibnu Al
Mundzir mengatakan, 'oMenurut para ahli ilmu, bahwa orang yang
diperlakukan begitu hendaknya mempertahankan bila hal tersebut
dilakukan secara zhalim, dan para ahli ilmu tidak merincikannya,
hanya saja para ahli hadits seolah telah sepakat mengecualikan
tindakan yang dilakukan oleh penguasa berdasarkan atsar-atsar yang
memerintahkan untuk bersabar terhadap kelaliman penguasa dan tidak
melawannya. Menurutku: Hal itu bila berkaitan dengan harta dan
darah, namun bila menyangkut kehormatan (istri, anak dan
serupanya), maka harus melawan.

Bab: Mempertahankan Tidak Diwajibkan Atas Orang yang
Diserang, dan Diwajibkan Atas yang Lainnya Bila Mampu

€'Li&.
i',!;ir, ,rlt
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3163.DariAbdullahbin(JmarRA'iaberkato,,.RasulullahSAW
bersabda, 'Apa yang menghalangi seseorang di antora knlian bila

didatangi oleh seseirong y'ng hindak membunuhnya untuk meniadi

seperti"dua anak Adam? Yang membunuh di neraka dan yang

terbunuh di surga. "' (HR' Ahmad)

rru'r;$,1lk,9'C J,; f\e'/t,1 ;';'*i r?

,G €*i & yi'oy :'r*-Jlujn(;';ri.?rt 'f'$'si
(G.6t r;*;r i$r1 '7>1'rrtt ;;s i;lt

3|64,DariAbuMusa,dariNabiSAW,betiaubu,sobd,mengenai
fitnah(huruharo),,,Patahkanbusur-busurkalian,putuskantali-tali
kalian dan pecahkan pedang-pedang kalian clengan batu' Bila rumah

seseorang di antara kalian iimasuki, maka hendaklah meniadi seperti

salah seorang anak Adam yang baik'" (HR' Imam yang lima kecuali

An-Nasa'i)

(Lx}j)L r\ti
otE. t.o 1t,,,
yl-1 -fr>l ot_1;)

:JE

.iiT

3l65.DariSa,dbinAbuWaqqash,bahwasanyaNabiSAl4bersabda,
"sungguh ketak aknn datang kepada kalian huru hara' di mana yang

duduk lebih baik darfpadi ying berdiri' yang berdiri lebih baik

daripada yang berjal,i, don yang berialan lebih baik daripada yang

lari." Srieor'ong bertanya, "Bagaimana bila ada seseorang yang

masuk ke rumahlu dan mengacungkan tangannyo ke arahku untuk

membunuhku?" Beliau meniowab' "Jadilah seperti anak Adam'"
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(HR. Ahmad, Abu Daud dan At.Tirmidzi)

';.-ii-'.:i.r'ii:"b l;i ii,:u# c,f * i,i* *
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3166. Dari Sahal bin Hunaif, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Barangsiaps yong seorong mukmin dihinakan di dekatnya namun ia
tidak menolongnya padahal io mampu menolongnya, maka kelak pada
hafi kiamat nanti Allah 'Azza wa Jallo okan menghinakannya di
hadapon para mokhluk. " (HR. Ahmad)

Pensyarah Rohimahullah To'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan disyariatkannya tidak melawan dan tidak wajib
mempertahankan jiwa dan harta. Hadits Sahl bin Hanif dan hadits-
hadits lainnya yang semakna menunjukkan wajibnya menolong orang
yang dizhalimi dan mencegah orang yang hendak menghinakannya.

Bab: Menecahkan Tcmpat Pentrimpanan Khamer
(Minunan Kerrs)

fp -rfr' ..il .i' [;, t riu ,!t qi,'aAb €ri'* it'*t6:-,,'jlt 
irj.,1 .;;tiut'ftr'r$t 6;i i,.u; .Ls;* ,L f-t,

(*r-,ftstt
3167. Dari Anos, dari Abu Thalhah M, ia berlcata,'"Woho,
Rasulullah, aku telah membeli khamer untuk anak-anak yatim yang
aku pelihara." Beliau bersabda, "Tumpahkan khamernya dan
per c ahlcan gentongnya. " (HR. At-Tirmidzi dan Ad-Daraquthni)
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316t. Dari lbna Umor M, ia menulurkon, "Nobi &lW menyuruhht

unluk membawolcsn pisqu -yakni 
pisou yong laian- kepada belisu,

mako oku pun membawokannya. Kemudian beliau mengosahnyo, lalu

diberikan logi kepadaku, kemudion beliou berkata, 'Datongloh

kepadaku besok pagi sambil membawanya.' Maka aku pun

melakulcawryo. Kemudian belisu keluar bersoma pora sahabalnya

menuju pasar-pasar Madinah, sementara di sana lerdapot bonyak

lcontong khamer yang didatangkan (diimPor\ dari Syam. Lolu beliau

meraih pisou dariht, kemudian menyobek kontong itu dengan mata

pisaunya, lalu beliau menyerahkannyo kemboli kepadaht. Selaniutnya

beliau menyuruh orang-orang yang bersamanyo untuk berangkat

bersamaku dan membantuku, beliau menyuruhku ogar mendatangi

semua pasar dan agar tidak melewatftan satu lantong Htamer pun

yang aku temukan kecuali aku menyobebrya. Malca aku pun

melahtkannya, sehingga tidak ada satu kantong khamer pun di pasar-

pasar tersebut lrecuali aku merobekttya. " (HR.Ahmao

;i:C' tf .lr,';5 I' 3; it? 'iti J,(j' 
'i) i:ty *
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3169. Dari Abdulloh bin Abu Al Hudzail, ia menuturkan, "Abdullah

pernah bersumpah dengan menyebut nomq Allah, bohwo yang
diperintahkan oleh Rasulullah SAW 

-serelah 
diharamkannyo

khamer- adoloh memebqhkon grrirorgnyo dan menumpahkon kurma
dan kismis yong sedang diproses untuk menjadi khamen"
(Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ola mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan bolehnya menumpahkan khamar dan memecahkan
tempatnya serta merobek kantongnya walaupun pemiliknya bukan
muhallof.
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3170. Dari Jobir M, "Baltwasanyo Rorululloh teloh mene**,
syufah pada seliap barong yang belum dibagi, tetopiiika botas'bolas

iton aitnp*on do, ,oro-roro teloh ditentukon, maka tidak ada logi

syufah (di dolomnya)." (HR.Ahmad dan Al Bukhari)

tsr.t'rli ir21 ..>,)*Jr- i;;i!tr e U' # 6\'y i:
(f6;t;:2r:>'i!:

Slll.Dalam lafaztr lainnya disebutkan:"Nobi SAW telah menetapkan

syufah.,, (Al Hadits, diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bukhari, Abu

Daud dan lbnu Majah)

'.)-i'6ht 3*'s11i!.jr .;;'t sy,i& lt ,:';:,iC ,J;i ej
1i, L1o'2t5u'-;Jt itt'r1 .a;;7

3172. Dalam lafazh lainnya disebutkan: Rasulullah SAW bersabda,

Syufah ialah Hak mitra lama untuk memiliki dengan memberikan ganti.

Misalnya: A bermitra dengan B dalam kepemilikan rumah, lalu B menjual

bagiannya kepada C tanpa seizin A, maka A berhak mengambil bagian rumah

yang telah dijual B kepada C tadi dengan paksaan, sekalipun cara itu tidak

disukai oleh c. Hanya saja A harus membayar kepada c sesuai dengan harga

penjualan B.

i
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"Jika balas-batosnya telah ditetuplun don cars-carsnys telah
ditentulcon, molcs tidak ada syuf'ah (di dalamnyq)." (HR. At-Tirmidzi,
dan ia menshahihkannya)

x .Uil j'i:r\Ji L-ii ri1 :# i,J'r'.,j6 ,ju ,;'.i''-ri e
(;UL, Tc ir, ,';t>'ri 'rtji .qi a;ri,

3173. Dari Abu Huroirah, ia berksta, "Rosulullah,SAW bersabds,
'Apabila tanah telah dibogi mokt teloh dipisoh, sehingga tidak ada
logi ryufah pdanya."' (HR. Abu Daud dan Ibnu majah dengan
maknanya)

\i ,,f, |# i f+ .F C.-*;i;bu,,a'* oltlli ,iv *
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3174. Dari Jabir, balrwasanya Nabi SAW menetapkan syufah poda
setiop persekutuan (kepemilikan sesuatu) yang belum dibagikan, boik
itu tanah (rumah atau tempat tinggal) moupun kebun. sehingga, tidak
boleh menjualnya kecuali diizinkan oleh mitranya. Bila mau ia boleh
mengambilnya dan bila mau ia boleh meninggalnya. Bila terlanjur
menjualnya dan mitranya itu tidak mengizinkan, mako ia tebih berhak
terhadapnya. (HR. Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

,r-.:tsA, -; *u, F # d,";ti ,,-tar i.;;riL ;r"
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3175. Dari Llbadah bin Ash-Shamit, balwasanya Nabi SAW
menetapkan syufah di antaro orang-orong yang bermitra pada
kepemilikan tanah dan rumah. (Diriwayatkan oleh Abdullah bin
Ahmad di dalam Al Musnad)
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Keumuman riwayat ini dijadikan dalil oleh mereka yang

berpendapat bahwa bagian yang terlanjur dijual lebih berhak dimiliki
oleh mitra lama bila pembagian itu menimbulkan madharat.
l.t z ,'. a

it1.; .or] ia ,rfuu, ',3.i .,tUt ]; :jti #Gt f {; ";,
t. a, . 2 . o)1., .r.. .1. t.c 7(w3,iYitl ttt, ,tt J..>l

3176. Dari Samurah, dari Nabi SAW, beliou bersabda, "Telangga

rumah lebih berhak terhodap rumah itu daripdo yang loinnyo. " (HR.

Ahnad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

q.fr.A'i'ri ,),'J';:", U 'Lii ilu i? i.i-?,'*
'rLi it'ry .;k 6 \er.t*i 
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(*i"'ay$r,

3177. Dari Asy-Syarid bin Suwaid, ia menulurlcon, "Aku berleata,

'Wahai Rasulullah, bagaimana tentang tanah yang dimiliki seseorang

tanpa mitra lain, dan tidak perlu pembagian, leecuali oda telangga?'

Beliau menjmvab, 'Tetangga lebih berhqk koreno hedekatannya-

Apopun hasilnya. "'(HR.Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

.ok 6 *'rrf u?t t:;3J 

'6 
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3178. Riwayat lbnu Majah secara ringkas: "Mitro lebih berhak karena

kedekatamya. Apopun hasilnyo."

i-;,fJt;F-,1 i * * *t't,iu r?t i. :t *
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3179. Dari Amr bin Asy-Syarid. ia menuturkan, "Aku sedang berdiri
dengan Abu Sa'id bin Abu lVaqqa.sh, lalu dotanglah Al Miswar bin
Makhramah, kemudian datang pulo Abu Ra/i' 

-montan budak Nabi
SAW- lalu berkata, 'l{ahai Sa'd, belilah dariku kedua rumahku di
tanahmu.' Sa'd berkata, 'Demi Allah aku tidak akan membelinya.' Al
Miswar berleata, 'Demi Allah engkau akan membelinya.' S{t'd
berkata, 'Demi Allah aku tidak akan melebihi empat rihu dengan
tempo, atau cicil.' Abu Rali' berkata, 'Aku teloh mendapat tawaran
lima ratus dinar. Seandainyo aku tidak mendengar Nabi SAW
mengatakan, 'Tetangga lebih berhak karena kedekotannya,' tentu aku
tidak akan menyerahkonnya dengan empol ribu, karena aku telah
ditawari limo ratus dinor.' Maka ia pun memberikon kepodanya."
(HR. Al Bukhari)

J;ri6 riti ,r.e 'f ,rrl'' ;p ,;tL!1, ti ;c.u:jr li' *
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3180. Dari Abdul Malik bin Abu Sulaiman, dari 'Atha', dari Jabir, ia
berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tetangga lebih berhak karena
syufahnya, malra ia ditunggu (keputusannya), walaupun sedang tidak
ada (bepergian), apabila jalanan keduanya soma. "' (HR. Imam yang
lima kecuali An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
Qtada setiap barang yong belum dibagf, keumuman konteksnya
menunjukkan adanya syufah pada segala sesuatu, baik itu binatang,
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benda tetap (seperti tanah dan rumah) atau barang bergerak (yang bisa
dipindah-pindah) atau lainnya.

Sabda beliau (jiko botas-botos teloh tliletop*on), yakni telah
dibagikan dengan penetapan batas-batasnya sehingga bagian masing-
masing telah jelas.

Sabda beliau (don cora-coro telah ditentu*on), yakni telah
dijelaskan. Ibnu Al Mubarak mengatakan. "Telah terpisah dan telah
jelas."

Sabda beliau (moka tidok odo logi syufoh), ini dijadikan dalil
oleh mereka yang berpendapat, bahwa syufah itu tidak berlaku
kecuali pada sesuatu yang masih bercampur, bukan karena
bertetangga (berdekatan). Inilah pendapat yang benar.

Sabda beliau (Sehingga, tidok boleh menjualnyo kecuali
diizin*on oleh mitranya), konteksnya menunjukkan batrwa bila
seorang mitra hendak menjualnya maka harus meminta izin kepada
mitranya.

Sabda beliau (Bila terlonjur menjuolnyo dan mitranya itu
tidak mengizinkan, maka io lebih berhotk terhadapnya)
menunjukkan, bahwa syufah merupakan hak mitra yang tidak
mengizinkan penjualan itu. Adapun bila mitra pertama telah
memberitahu mitra kedua tentang rencana penjualan itu, lalu mitra
kedua mengizinkannya, lalu mitra pertama menjualnya, kemudian
mitra kedua hendak mengambil syufah, maka menurut Malik, Asy-
Syaf i, Abu Hanifah, Al Hadiwiyah, Ibnu Abi Laila, Al Batti dan
Jumhur ahli ilmu mengatakan, "Ia boleh mengambilnya dengan

syufah, dan izinnya itu tidak membatalkan syufahnya." Namun
menurut Ats-Tsauri, Al Hakam, Abu Ubaid dan segolongan ahli
hadits, 'oBahwa ia tidak boleh mengambilnya dengan syufah setelah
adanya izin darinya untuk penjualan." Asy-Syaikh Taqiynrddin
memilih pendapat yang tidak menggugurkan syufahnya. Menurutku:
Pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah, bila mencabut
izinnya (persetujuannya) setelah ditetapkannya harga maka
syuf ahnya gugur, adapun bila sebelumnya maka tidak gugur.

Ucapan perawi (dengan tempo, atou cicil), ini keraguan dari
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perawinya. Hadits ini menunjukkan disyariatkannya menawarkan
kepada mitra.

Penulis Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Makna khabar di
atas -wallahu 

q'lsyn-, adalah anjuran untuk menawarkan
tanah/rumah yang hendak dijual kepada tetangga sebelum menjualnya
(sebelum menawarkan kepada orang lain) dan lebih mendaulukan
tetangga daripada penawar lainnya. Demikian sebagaimana yang

difahami oleh perawinya, karena ia lebih mengerti tentang apa yang

didengarnya.

Sabda beliau (Tetonggo lebih berhak karena syufahnya ...
dst.), hadits ini dinilai hasan oleh At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Kami
tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadits ini selain
Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari 'Atha' dari Jabir. Syu'bah telah
membicarakan tentang Abdul Malik berkenaan dengan hadits ini.
Abdul Malik sendiri seorang yang dipandang tsiqah mq'mun menurut
para ahli hadits." Penulis Rahimahullai mengatakan, "Abdul Malik
adalah perawi yang tsiqah mq'mun, namun pada hadits ini diingkari.
Syu'bah mengatakan, 'Abdul Malik lupa pada hadits ini. Bila ia
meriwayat hadits seperti itu, maka haditsnya dikesampingkan.'
Kemudian Syu'bah tidak lagi membicarakannya. Ahmad mengatakan,

'Ini hadits Munkar.' Ibnu Ma'in mengatakan. 'Tidak ada yang
meriwayatkannya selain Abdul Malik, dan ia telah diingkari
karenanya."' Aku katakan: Kelemahannya dikuatkan oleh riwayat
Jabir yang shahih lagi masyhur, yaitu yang disebutkan pada awal bab
ini.

Pensyararah mengatakan: Tentunya yang terjadi seperti itu
tidak akan lepas dari komentar para ahli hadits. Kendati demikian,
Muslim di dalam kitab Shafufftnya telah berdalih dengan hadits Abdul
Malik bin Abu Sulaiman dan mengeluarkan hadits-haditsnya. Al
Bukhari juga menguatkan dengan riwanyatnya, namun AI Bukhari dan
Muslim tidak mengeluarkan hadits tadi.

Sabda beliau (walaupan sedang tidak ada) menunjukkan
bahwa syufahnya orang yang sedang tidak ada (bepergian) tidak
gugur, walaupun waktunya lama.
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Sabda beliau (apabila jalonon keduanyo soma) menunjukkan,

bahwa tidak samanya jalanan yang biasa mereka gunakan

menyebabkan tidak berlakunya syufah. karena syufah itu bisa

berlaku dengan kesamaan jalanan. Pengertian ini dikuatkan oleh

hadits Jabir dan Abu Hurairah, "iika batas-batos telah ditetapkon dan

cara-cara telah ditentukan, maka tidak ada logi syuf'ah."

Catatan: Di antara hadits-hadits tentang slufah adalah hadits

Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Bazzar: "Tidak
ada syuf'ah bagi orang )/ang tidok ada dan tidak pula bagi yang

masih kecil (belum baligh). Syt4f"ah itu seperti membukakan ikatan."
Di dalam mata rantai periwayatannya terdapat Muhammad bin
Abdurratrman Al Bailamani, ia meriwayat banyak hadits munkar. Al
Hafizh mengatakan, "Isnadnya lemah sekali dan dilemahkan juga oleh

Ibnu Adiy. Sementara Ibnu Hibban mengatakan, 'Tidak ada asalnya.'

Abu Zur'ah mengatakan, 'Munkar.' Al Baihaqi mengatakan, 'Tidak
valid."'

Disebutkan di dalam Al tkhtiyaral: Syufah berlaku untuk
rumah yang bisa dibagi sehingga mitra berhak memaksa, demikian
menurut kesepakatan para imam. Bila rumah itu tidak bisa dibagi, ada

dua pendapat, yang benar adalah berlaku. Demikian pendapat Abu
Hanifah dan pilihan Ibnu Suraij dari golongan Syaf i dan Abu Al
Wafa' dari para sahabat kami. Syufah berlaku pada tetangga yang

bermitra dalam kepemilikan jalanan, sumber air atau lainnya.

Demikian pendapat Ahmad yang diriwayatkan oleh Abu Thalib dan

demikian juga yang dikemukakan oleh segolongan ulama. Dan tidak
dibenarkan memperdayai untuk menggugurkan syufah.
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KITAB LUQATHArt2
(BARANG TEMUAN)

)-$sti a"r36 6, e# 1, J';:, s';:r:Jv 4ti
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3181. Dqri Jabir, ia berfurta, "Rasulullah SAW memberikan
keringanan kepada kami tentang tongkat, cambuk, tali dan yang
serupanys yang ditemukon seseorang untuk dimanfaatlcannya." (HR.
Ahmad dan Abu Daud)

7 w uit 
"'ti 

',r.it *
.qk'$ u::idt'u o'fJ

3182. Dari Anas, bohwasanya Nabi SAW melewati sebulir kurma di
jalanan, lalu beliau berkato, "seandainya aku tidak khawatir kurma
itu kurma shadaqah, niscoya aku memaksnnya." (HR. Al Bukhari dan
Muslim)

Ini menunjukkan bolehnya memanfaatkan barang temuan yang
tidak berharga.

l.e-'"i$ M o) i,M At J'yrjrJ ,jri ,G i.el- t

Ji JL-"i ',.{t o'; :Ju; 
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crli ,tiet( i: Wu' bi4, ,)b ,t-,t.,

I,tyyt_hoh adalah barang yang ditemukan di tempat yang bukan milik perorangan.
Misalnya: seorang Muslim menemukan uang atau pakiian di jalanan, karena ia
merasa khawatir uang atau pakaian itu akan tersia-siakan, maka ia
mengambilnya.
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3183. Dari tyadh bin Himar, ia berksta, "Rasululloh SAW bersobda,

'Barangsiapa menemuksn sualu barong temuon, hendoklah

dipersakilun kepada dua orang ysng adil, dsn lrendaklah ia

mengenali wodahnya dan tali pengikatnya. Jiko pemiliktryo datang,

maka jangonlah ia menyembunyikrnnya, karena orong itu lebih

berhak terhadapnya. Bila pemiliknya tiduk datang, maka ilu adalah

harta Allah yang diberikan kepudu yang dikehendaki'Nya." (HR'

Ahmad dan lbnu Majah)

3184. Dari Zaid bin Khalid, bahwasanya Nobi SAW bersabda, "Tidak

ada yang memungut binatang yang hilang (tersesat), kecuali binotang

itu (setatusnya tetap) sebagai binatang yang hilang selama ia

(penemunya) belum mengumumkannya. " (HR.Ahmad dan Muslim)

,or)r rf ;1r :+jjst f e,l' j-; 'P" 
i,Su rJra dr i3 *

,riic'u ;,1'j 
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3185. Dari Zaid bin Kholid, ia meruturkon, 
"'Rorulullai 

SAW ditanya

tentang penemuan emas don perak, beliau menjawab, 'Kenalilah
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wadahnya dan toli pengikatnya, kemudion umumkanlah selama satu
tahun. Jika engkau tidak mengetahui pemiliknya maka gunakanlah,
dan hendaklah itu menjadi titipan padamu. Jika suatu hari dalam
mssa sotu tahun itu pemiliknya datong, maka serahkanlah
kepadanya.' Beliqu .iugct ditanyo tentang penemuan unta. Beliou
menjcrwab, 'Ada apa denganmu dan unta itu? Biarkonlah (jangan
diambil), karena bersamanya ado sepatu dan tempat minumnya, Ia
bisa pergi ke tempat air dan memakan daun pohon sehingga
pemiliknya menemukctnnya.' Beliau iuga ditanya tentang penemuon
kambing. Beliau menjawab, 'Ambillah, karena kambing itu bisa
menjadi mililonu, cttou milik suudaramu. otou milik srigola. "'
(Muttafaq 'Alaih)

.):j' :i iltr:#i y,',k{t
3186. Dalam riwayat Ahmad tidak sebutkan redaksi; "emas atau
peraV'.

qbLir a;ik 1, u,.tr&-) tet* J'ri tl:-G it;'oyi :!, e,
(pL: i\:i .u g tf, ,ttiy

3187. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "Bila pemiliknya datong
dan mengetahui tali pengikatnya, jumlohnya dan wadanya, maka
serahkanlah kepadanya. Bila tidqk, mako itu menjadi milikmu." (HR.
Muslim)

tF; ,Wl?:i6 ffi olt ,:f -^iAt 
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3188. Dari Ubay bin Ka'b, dalam hadits tentang penemuan barang,
balruasanya Nabi SALI/ bersabda. "Umumkonlah. Bila seseorang
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datang memberitahumu iumlahnya, wadahnyo dqn tqli pengikatnya,

maka serohlcanlah kepadanya. Jiks tidak, moka manfoatkonlah."

(Diringkas dari riwayat Ahmad, Muslim dan At'Tirmidzi)

.Lg.j' ',ua 7 ffi i' J'y., * ilu rt2L
a z a 7t, a. a .
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3189. Dari Abdurrahmon bin (Jtsman. ia mengalalan, "Nabi SAW

melarang mengambil barang temuan haji. " (HR. Ahmad dan Muslim)

:',3 \\@l*, 't :k {"€l'v'u:- u',

3190. Telah dikemukakan sabda beliau tentang negeri Makkah: "dan

tidak halal barang temuonny(t kecuali bagi orang yang hendak

mengumumkannya."

Berdasarkan kedua hadits ini. ada yang berpendapat, bahwa

barang temuan di tanah suci tidak boleh dimiliki, bagaimana pun

keadaannya, akan tetapi harus terus menerus diumumkan selamanya.

J'r-!r'+ i*! ,"o',(; ? ,t;PU;lt r u..'.:a

F1;it :ri'ri-3i 
irr.,1 .ilrb lt ^i!' ,t;ii ,J:rr;ffi i'

(ru,
3191. Dari Mundzir bin Jarir, io menuturkan, "Alu bersama ryahht,

Jarir, di Bawazij poda malam hari, lalu sapi'sapinya berangkat

(pulang sendiri), kemudian io melihat seekor sapi yang diingkarinya

(yakni bukan miliknya), moka ia bertanya, 'Mengapa sapi ini?'
Mereka menjawab, 'Itu sapi yong mengikuti rombongan sapi lainnya.'

Maka io menyuruh mengusirnya agar terpisah, lalu ia mengatakan,
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'Aku telah mendengar Rasulullah SAW ber:rabda, 'Tidaklah binatang
yang tersesat dipungut (dan digabungketn dengan yang lainnya),

kecuali statusnya tetap sebagai hinatang yang hilang. "' (HR. Ahmad,

Abu Daud dan Ibnu Majah)
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Riwayat Malik di dalam Al Mtu'aththa-: Dari lbnu Syihab, ia berkata,
"Unta-unta yang hilang (karena tersesat). pada masa Umar bin

Khaththab, dibiarkon begitu saja sehingga berkembang biak sendiri
tonpa diurus oleh seorong pun. Lalu ketika mosa Utsman, ia
memerintahlean agor diumumkan, kemudian dijual. Apobila
pemiliknya datang, maka diserahkan hasil penjualannya."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Bilo seseorang dolang memberitahamu jamlohnya, wadahnya dan

toli pengikotnya, maka serahkanlah kepadanya) menunjukkan,

bahwa orang yang menemukan barang boleh menyerahkan barang

temuan itu kepada orang yang mengklaimnya dengan menyebutkan

ciri-cirinya tanpa harus menunjukkan bukti.
Ucapan perawi (Nabi SAW melarang mengambil borang

temuan hoji), Jumhur menakwilkan larangan ini adalah larangan

memungutnya untuk dimiliki, adapun memungutnya untuk
diumumkan, maka tidak apa-apa. Hal ini ditunjukkan oleh oleh sabda

Nabi SAW pada hadits lainnya, "dan tidak holal barong temuannya

ke cual i bagi orang yang hendak mengumumkannya."

Sabda beliau (Tidaklah binotang yong tersesat dipungut (dan

digabungkan dengan yang loinnya), kecuali statusnya tetap sebagai
binatang yong hilang), yang dimaksud dengan binatang yang tersesat

di sini adalah yang bisa melindungi dirinya sendiri, yaitu unta atau

sapi, dan diperkirakan hilangnya itu karena terlalu jauh dari

er)
orr ril
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kandangnya ketika mencari rumPut atau air. Hal ini berbeda dengan

kambing, karena binatang yang bisa melindungi diri dari pemangsa

kecil tidak boleh dipungut kecuali oleh imam (pemimpin) atau

wakilnya. Bisa juga keumuman hadits ini dibatasi oleh hadits Zaid bin

Khalid, yaitu saffia beliau, "seloms tidak mengumumkamtya"' Adapun

memungut unta atau sejenisnya. telah cukup larangannya dari sabda

Nabi sAw, *Ado apa denganmu dan unta itu? Biarkonlah (iangan

diambil)."

I

26A - Mukhtashar I[atlulAuthar



;.."Ufrilf '*K

KrrAB rurce#
(PEMBERIAN) DAN HADIAH

Bab: Hibah Dengan ljab Qabul (Serah Terima) Berdasarkan
Kebiasaan yang Berlaku

Ltr:'siLt; A'*"i,,:ti e dt*^*r;-';"o-ri c
<&roii' l':'r> .i'ra a(!'ri ,-t it&*f 'j'r ,:*:t)

3192. Dari Abu Hurairah RA,-ctari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Seandainyo aku diundang untuk makan kikil atau lengan kambing,
tentu oku penuhi, dan seandainya aku dihadiahi kikil atau lengan

kambing, tentu aku terima. " (HR.Al Bukhari

';t '$Lt; |a*l'is,& i' j-; iti,iti e i,7
(*'rlsu'-i,r:.;:i itl; .'gfi 4l*\

3193. Dari Anas M, ia Urfan, "Rasulullah SeW irirotio,
'seandairrya afu dihadiahi kikil tentu aku terima, dan seandainya aku

diundang untuk memakannya tentu aku penuhi. "' (HR. Ahmad dan

At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

ru'r)t; *f i i;e 'i,i6 # 4t ci ,l,s* i ly *
-:ltirr iir ts:j * C\, ,::,i r't W ,zfix ti -t;:.t -b, ..

" Hibah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang yang berakar sehat yang
diambil dari harta miliknya yang berupa uang atau barang yang dibolehkan.
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3194. Dori Khalid bin Adiy, hahwosanya Nabi sAw bersabda,
.,Barangsiapa yong diberi kehctikan dari saudaranya tanpa

menantikannya dan tidak meminllnya. maka hendaklah menerimanya

dan tidak menolaknya, karena sesungguhnya itu adalah rezeki yang

diantsrkon Alloh kepudanya. " (HR. Ahmad)

#,4tJ\i;lrr,Fc','*luk;lC;9i i' * *
(j3f iUr>.* irjj it;is;

3195. Dari Abduttah bin Busr, icr *,'ut"kon, "So'do'fku

mengutusku untuk membawakon sesuqltt kepada Nabi SAIY untuk

diberikan kepada beliau, lalu belictu menerimanya dariku." (HR.

Ahmad)

(ei ibt :A'433 i.yr.# ul' i\'.,* uk ,P'€"
3196. Dalam lafathlainnya disebutkan: "la mengutusku kepada Nabi

sAW dengan membawakan hadiah, lalu beliau menerimanya dariku."

(HR. Ahmad)
Ini menunjukkan diterimanya hadiah yang diserahkan oleh

anak kecil, karena saat itu, yakni ketika Rasulullah SAW masih hidup,

Abdullah bin Busr masih kecil.
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3197. Dari Ummu Kultsum binti Abu Solamah, ia menuturkan,
"Ketika Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamoh, beliou berkata
kepadanyo, 'Aku telah memberikan hadiah kepodo An-Najasyi berupa
pakaian dan beberopa uqiyoh mi.sk, dan aku tidak melihat An-Najasyi
kecuali io sudah meninggal, dan aku tidok melihat hadiahku kecuali
dikembalilran. Bils itu dikembalikon kepadaku, maka itu menjadi
milikmu."' Selanjulnya ia mengisahkan, "Ternyato memang seperti
yang dikatakan oleh Rasuluilah SAW. Hadiah itu dikembalikan
kepada beliau, lalu beliau memberikan kepada setiap istrinya satu
uqiyah misk. dan memberi Ummu Salamah sisa misk dan pakaian
irn " (HR. Ahmad)

,*;:ilr :ir li ,;-14r t.)a*'-;i,
4e i*.it;i; tr .,6 ir J"r, q Gl Jg'.5
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3198. Dari Anas, ia menuturkan, "Dibawakan kepada Nabi SAW

harta dari Bahrain, lalu beliau berkata, 'Tebarlcan di masjid.' Itu
adalah harta terbanyak yong pernah dibowakan kepada Nabi SAI(.
Tiba-tiba Al 'Abbas RA datang lalu berkata, 'Wahai Rasulullah,
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bagilah aku, karena aku telah menebus diriku dan 'Aqil. Beliou

berkata, 'Ambillah.' Lalu ia meroup sepenuh kedua telapak

tongannya dengan kain bajunya, lalu ia berusaho bangkit untuk

mengangkatnyo nomun tidak bisa, maka ia berkalo, 'Suruhlah

sebagian mereka untuk mengangkatkannya kepodoku.' Beliau

meniawab, 'Tidak.' Ia berkata lagi, 'Engaku soia yang

mengangkatnya kepadaku.' Beliqu menirwab, 'Tidak.' Selaniutnya ia

menebarkan darinya (yakni meninggalkan sebagian dari yang telah

diraupnya itu), lalu ia berusaha mengangkatnya nomun tidak kuot

mengangkatnya. Ia pun berkata lagi, 'suruhlah sebagian mereka

untuk mengangkatkannya kepadaku.' Beliau meniawab, 'Tidak.' Ia
berkata lagi, 'Engaku saja yang mengangkatnya kepadaku.' Beliau

menjawab, 'Tidok.' Setelah itu ia menebarkan darinya
(menguranginya lagi), kemudian ia memanggulnya di atas

pundaknya, lalu ia beranjak. Nabi SAW masih terus mengikutinya

dengan pandangannya hingga ia hilang dari pandangan kami karena

belau heran akan ketamakannya. Dan tidaklah Nabi SAW berdiri,

kecuali di sana masih ada dirham." (HR.Al Bukhari)

Hadits ini menunjukkan bolehnya mengutamakan kerabat dan

yang lainnya dengan meninggalkan seperlima harta rampasan perang,

dan bahwa bila pada rampasan perang itu terdapat tawanan dari

kerabat dekat yang dimiliki oleh sebagian penerima, maka tidak

ditebus dengan harta itu.

tilj Gf it- rqx ok ,,# o,lar f (i 3f ,tgy, $.G r
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3199. Dari Aisyah M, bahwasanya Abu Bakar Ash'Shiddiq RA

pernah memberinya buah kurma sebanyak dua puluh wasaq dari
hartanya yang di hutan. Ketika ia hampir meninggal, ia berkata,
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"wahai putriku, dulu aku pernah memberimu buah kurma dua puluh
wosaq- seandoinya engkou memetiknya dan menerimakannya maka
itu menjadi milikmu. Tapi kini harta itu adalah haknya shli waris,
maka berbagilah kqlian sesuoi dengan l<etentuan Kitqbulloh. "
(Diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththa')

Pensyarah Rohimahullah To'olq mengatakan: Sabda beliau
(moko hendokloh io menedmonya) merupakan perintah unruk
menerima hibah. Hibah dan yang serupanya adalah pemberian yang
diberikan seseoftrng kepada saudaranya seagama (yakni sesama
muslim). Hadits ini juga menunjukkan larangan menolak hibah,
karena hal itu bisa menimbulkan kekecewaan dan ketidaksukaan,
sementara saling memberi termasuk sebab saling mengasihi dan saling
mencintai, berdasarkan sabda Nabi SAW, "Hendaklah kalian saling
memberi, niscaya kalian akan saling mencintai.,,

Sabda beliau (kareno sesungguhnyo itu atlaloh rezeki yong
diontarkan Alloh kepadonyo) menunjukkan, bahwa segala sesuatu
yang sampai kepada seorang hamba melalui hamba lainnya, pada
hakikatnya itu adalah rezeki dari Allah yang dianugerahkan
kepadanya. Allah menjadikan rezeki itu datang melalui tangan orang
lain untuk memberi pahala kepada orang tersebut. sehingga yang
wajib dipuji dalam hal ini adalah Allah Ta'ala.

Ucapan perawi (lalu beliau menerimanyo) menunjukkan
status penerimaan, karena itulah penulis mencantumkannya. Demikian
juga hadits ummu Kultsum, hadits itu menunjukkan status
penerimaan, karena ketika Nabi SAW menerimakan hadiah yang
dikirimkan kepada An-Najasyi setelah pembawanya kembali (dari An-
Najasyi) menunjukkan bahwa hadiah itu tidak menjadi hak milik
hanya sekadar penghadiahan, akan tetapi harus diterimakan.

Ucapan perawi (sebonyak dao puluh wasaq), yakni dari buah
yang dihasilkannya. Atsar ini menunjukkan bahwa hibah itu menjadi
hak milik setelah diterimakan, hal ini ditunjukkan oleh ucapan Umar,
'oseandainya engkau memetiknya dan menerimakannya maka itu
meniadi milikmu." Demikian ini, karena penerimaan buah itu adalah
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dengan memetiknya, sedangkan penerimaan lahan adalah dengan

menanaminya.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Boleh menghibahkan

sesuatu yang belum ada, misalnya menghibahkan buah atau susu

selama satu tahun. Ada catatan mengenai disyaratkannya mampu

menyerahkan dalam masalah hibah, karena hibah berbeda dengan jual

beli. Menghibahkan sesuatu yang belum diketahui hukumnya sah,

yaitu seperti ucapan seseorang, "Apa yang engkau ambil dari hartaku'

maka itu menjadi milikmu." Atau "Siapa yang menemukan sesuatu

dari hartaku, maka itu menjadi miliknya." Pada semua pernyataan ini

benar-benar menjadi hak milik dengan penerimaan atau serupanya,

dan bagi yang membolehkan kepemilikan itu (yakni yang

menghibahkan dengan cara itu) boleh menariknya kembali sebelum

terjadinya kepemilikan (yakni sebelum diambil atau sebelum

ditemukan).

Bab: Menerima Hadiah dari orang Kafir dan Memberi Hadiah

Kepada Orang Kafir

ts a:;r;ii ,L]; W itt {;).6)s 6',,i:iu.,*', *'*
f€:u'-it i3i 

^ 

rr> . &.',ry'u't3t';},:$L,'i',ry'#
3200. Dqri Ali M, ia menuturkan, "Kisra memberika, noairi kepada

Rasulullah SAII| dan beliau menerimanya. Koisar juga memberikan

hadiah kepada beliau dan beliau menerimanya. selain itu, sejumlah

raja memberikan hadiah kepada beliau dan beliau menerimanya."

(HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

-eU' t u lx'| G' 
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a2' 
' 'c 

'1 ' o ' o ' c '

4-'^Xi ;- +;tUjt :Ju ,o:.51J' ,1 ib -y €
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3201. Dalam sebuah hadits yang bersumber dari Bilal sang muadzdzin
disebutkan: Io menulurkan, "Aku berangkat hingga aku menjumpai
heliou -yakni Nabi SAll-, ternyato ada empat ekor unta yang
sedang istirahat, di atasnya terdapat banyak barang-barang, lalu aku
meminla izin, maka beliau pun berkata, 'Bergembiralqh. Allah telah
memberimu untuk melunasi hutongmu.' Selaniutnya beliau
mengatakan, 'Tidskkah engkau melihat keempat ekor unta yqng
sedang istirahat?' Aku menjawab, 'Tentu.' Beliau herkata lagi,
'Untukmu para pembowcmya dan apa yang diatasnytr. Sesungguhnya
di atasnya itu terdapat pakaian dan makanan yong dihadiahkan
pembesar Fadak kepadaku. Terimakanlah itu dan lunasilah
hutangmu.' Maka aku pun melakukannyo." (Diringkas dari riwayat
Abu Daud)

.,.! c ,,t' :,r-t y'€ :t; i('1i :|lv f '*ri'r, ;Ai'*
(^Jt ";$ . 4 i,Su tqi :ffi '"ulr';1a k X

3202. Dari Asmo' binti Abu Bakar, ia menuturkan, "lbuku datang
kepadaku semosa Quraisy untuk meminta sesuatu kepadaku, saat itu
ia masih musyrik. Lalu aku bertanya kepada Nabi SAW, 'Apa boleh
aku menyambung tali kekeluorgaon dengannya?' Beliau menjowab,
'Y0. "' (Muttafaq 'Alaih)

I u"nt * y) q:, ir liii ,ai,J. ;t Jv tL)Ct ,t)

.(,;il, ,t €,rb.,r;
3203. Al Bukhari menambahkan: Ibnu Uyainah mengatakan,
"Berkenaqn dengan itu Allah menurunkan ayat,'Allah tiada
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melorang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadop oronS-

orong yang tiada memerengimu korena agoma-' (Qs. Al Mumtahanah

(60): 8);'

t#i|#i ti lu, :,i -;G,kr:-'e't,*'t ?.?t7?
ir ;s(.i )) € ir .1;ii ,&'"e^*a*U,Wwn',
E;,a'ft'oi 6;G .fi f, jyL;"ti q€'*.,f :-U!' ,f

(i3f irjr> .#.,i)*:n'r?t
3204. Dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, ia menuturkon,
"Qutailoh binti Abdul (Jzza bin Abdi As'ad dari Boni Malik bin Hasal

datang kepada putrirrya, yakni Asma' binti Abu Bakor, dengan

membau,akan hadiah-hadish yang berupa daging dhabb (sejenis

biawak), keju dan minyok, saat itu io seorang musyrik, molea Asmo'
menolak menerims hadiahnya don tidak mau memosuklcantrya ke

dalam rumahnya. Lalu Aisyah bertonya kepada Nabi SAW, maka

turunlah ayat, 'Allah tiada melarang kamu unluk berbuot baik dan

berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerongimu karena

agoma.' (Qs. Al Mumtafuanah (60): 8) hingga akhir ayat. Lalu beliau

menyuruh Asma' ogor menerima hadiahrrya dan memosukkan ibunyo

ke dslom rumahnya. " (HR.Ahmad)

:,t# '*r,1r Jui ,n,u'ti t* e €il..sGf # ,r\ / f? r
3-;i 

^jr> 
.d,#ir y * q"jv i,l,v.v ,i6 t'*-:i:,f

(;L;j'rs u' -Xr r'>l1r >'rli',

3205. Dari lyadh bin Himar: Bahwasanya ia *r^trritrn suatu
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hadiah otou seekor unta kepada Nabi SAW, lalu Nsbi SAIY bertanya,
"Apakah engkau telah memeluk Islam?" Ict menjcmab, "Belum."
Beliau bersabdo, "Sesungguhnya aku dilarang menerima hodiah
orong-orang musyrik. " (HR.Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan
ia menshahihkannya)

Pensyarah Rohimshullah Ta'alq mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan bolehnya menerima hadiah dari brang kafir, namun
hadits Iyadh membantahnya. Kesimpulan dari penggabungannya insya
Allah akan dijelaskan. Ayat yang disebutkan di dalam hadits
menunjukkan bolehnya memberikan hadiah kepada orang kafir, baik
yang kerabat maupun bukan, dan hal ini tidak bertolak belakang
dengan ayat, "Komu tidak akan mendopati sesuatu koum yang
beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkosih soyong
dengan orong-orang yong menentong Allah dan Rasul-llya, sekalipun
orong-orang itu bapak-bapak, atou anak-onak atqu saudara-saudara
ataupun keluarga mereko." (Qs. Al Mujaadilah (58): 22), karena ayat
ini bersifat umum berkaitan dengan yang memerangi dan yang tidak
memerangi, sedangkan ayat tadi khusus berkenaan dengan yang tidak
memerangi. Lagi pula, berbakti, silaturahmi, dan berbuat baik tidak
menyebabkan kecintaan dan kasih sayang yang dilarang itu. Di antara
dalil yang menunjukkan bolehnya hal tersebut adalah firman Allah
Ta'ala, "Den jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukon
dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka
janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di
dunia dengan boik." (Qs. Luqmaan (31): 15), juga hadits Ibnu Umar
yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan lainnya: Bahwasanya Nabi
SAW memberi pakaian kepada Umar, lalu Umar mengirimkannya
kepada seorang saudaranya yang tinggal Makkah sebelum saudaranya
itu memeluk Islam.

Ucapan perawi (Lalu beliau menyuruh Asma' ogor
menerima hoeliohnya don memasukkan ibunya ke dilam rumohnya)
menunjukkan bolehnya menerima hadiah orang musyrik dan
mempersilakanya masuk ke dalam rumah kaum muslimin.
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Sabda beliau (sesungguhnya oku dilarang menerimo hudiah

orang-orong musyrik). Al Khithabi mengatakan, 'o'fampaknya hadits

ini telah dihapus hukumnya, karena Nabi SAW telah menerima hadiah

dari banyak orang musyrik." Ada yang mengatakan, bahwa beliau

menolaknya adalah untuk mendorongnya masuk Islam. Ada juga yang

mengatakan, bahwa beliau menolaknya, karena hadiah itu berkesan di

dalam hati, padahal tidak boleh menerima hadiah karena

kecendemngan hati kepadanya, sehingga beliau menolaknya karena

kecendenrngan itu.

Bab: Membalns Pemberian Hadiah dan Hibah

'rt'r.r1 .t-ijt',*"', t-$t

<fs ,.']r, >lrti "i1'r'q r$t't't.;;i
3206. Dari Aisyah RA, io mengatokaT, "Nou, SAW biasa menerima

hadiah dan membalasnya." (HR.Ahmad, Al Bukhari, Abu Daud dan

At-Tirmdzi)

t+, :Ju ,rA' UiG:.;. # €Jr.+:*.ri,i'ci ,",(' it *
:r;;JC rt, iJu ,i;ri.v ,i6 Y*, i,sv ,i;r7.v ,i6

lfCr',4r\4 4v tf l';;.';ur.& :, J'r*'r'Jui

(i.-i Itr> i4'r1'6rr2:i
3207. Dari lbnu Abbos: Bahwa seorong baduy menghibahkon sesuatu

kepada Nabi SAW, lalu beliau membalasnya. Beliau berkatq,

"Apakah engkau rela? " Ia meniowab, "Tidak'" Beliau

minambahinya, lalu berkala, "Apakah engkau rela?" Ia meniau'ab'

"Tidak." Beliau menambahinya, lolu berkata, "Apakah engkau

relo?" Ia meniawab, "Yo." Kemudian Rasulullah sAW bersabda,

"sungguh aku relah bertekad untuk tidak menerima hibah kecuali dari
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orong, Quroisy, orong Anshar atau Orang Tsaqf " (HR. Ahmact)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(dan membolosnya), yakni memberikan gantinya kepada si pemberi
hadiah. Yang dimaksud dengan membalas adalah dengan memberikan
yang lebih baik, dan minimal adalah dengan yang setara nilainya.

Bab: Adil dalam Pemberian Kepada Anak clan Larangan
Mengambil Kembali Pemberian Kecuali Pemberian Ayah kepada

Anaknya

; rj:'.,;li,i:i ; rj:t.:#';tj6,j6 i i )dt *
<4,6r, 3t r-t,f.rr,r;i 

^-r:r),9.6.i 
; rjy,.,Etii

3208. Dari An-Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Nabi SAW bersabda,
'Berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Berlaku odillah
kalian terhadap anak-anak kalian. Berlaku adillah kalian rerhadap
anak-anak kalian. "'(HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa,i)

dr'J"yr'd.Vf3';.r;il,ig.r J,-ir :-xiiyr Ur! ,jri ,c *
u#ir 'piii'u{u 

;na-At';,y,';',ui,# I' J.;,, ;6 #
.'# ilw ri?t'i :Jw.,ffi 

^lr 
'J';:r'J*bi 

: j,Uv1 ,6):,i

,rii &'*:lt 'j6 .v ,ju .'^+i.i y ,lr',*t,&K ,ja
(1: ,i11"#r 33i;0:r> .6' e r\,q:j,t,jb

3209. Dari Jqbir, ia meluturkan, "lstrinyo Basyir berkara (kepada
Basyir), 'Berikanlah budakmu kepada anskku dan persaksikanlsh
kepada Rasulullah sAW.' Kemudian Basyir menemui Rasulullah
sAW, lalu berkata, 'Putrinya Fulon meminroku ogor memberikan
seorang budak kepada anaknya, don io mengatakan kepadaku,
'Persaksikanloh kepoda Rasulullah SAW.' Beliau bertanya, ,Apa ia
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(anak tersebut) mempttnyoi suudara?' Bctsyir rnejau'ub, 'Yu'' Beliau

berkato lagi, 'Merekq semuT akan engkau beri seperti yang engkau

berikan kepadanya?' Bcrsyir menjawab, 'Tiduk" Maka beliau

bersabda, 'lni ticlak benar. Dan aku tidak akan bersaksi kecuali

terhadap yang haq. "'(l-lR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

.,r';y ";.qJi iu ,+ 'Ju's ,.H;, ,u3r dr.- i, ";i 
t','))

'.Q. : ,.'#j-* Lf "*ttC:!)L'0;.0\,io PWi i, ci
3210. Diriwayatkan juga olelr Ahmad dari hadits An'Nu'man bin

Basyir dengan redaksi: o'Kalau begitu .iangan meminlaku bersaksi,

karena aku tidak akan bersulrsi atus kezhalimon. Sesungguhnycr

anakmu mempunyoi hak lerhadapmu untttk berlaku adil pada

mereka."

'€t':);'jtrilr- # l' 
'J"-', 

:,;i ;6.i'ii ,f i gt,J;lr ,c
ruj )r'^M'lniki '# &, J"i', Jt* :;,.rK tlv.; r-ri'

d?'&) .:'ru 'iui .l ,iui
3211. Dari An-Nu',man bin Basyir, bohwa ayahnya membawanya

kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, "sesungguhnya aku telah

memberikan budak kepada anakku ini." Rasulullah sAW bertanya,

"Apakah semuo anakmu engkau beri seperti ini?" Ia meniawab'
,,Tidak." Maka beliau bersabdo, "Kolau begitu, tariklah kembali."

(Muttafaq 'Alaih)

i

t_
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3212. Dalam lafazh Muslim disebutkan: Ia menuturkan, "Ayohku
memberiku shadaqah dari sebagian hortanya, lulu ibuku, 'Amrah

binti Rau'ahah berkata, 'Aku tidak rela sehingga engkau
mempersaksikan kepado Rasulullah SAW.' Maka. ayahku berangkat
menemui Nabi SAI( untuk mempersaksikan shaelaqahnyu kepadaku.
Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, 'Apakah engkau
melqkukan ini puda setiap anakmu?' Ia meniawob, 'Tidak.' Beliau
bersahda, 'Bertqkwolah kepada Ailoh, dan berlaku adilluh terhuclup
anak-anakmu.' Lulu ayahku kembali pilang kemuclian mengurnbil
kembali shadaqah itu. "

.yiltlit y -^yt y.l?t',f ,,++:d)
3213. Al Bukhari juga meriwayat seperti itu, namun disebutkan
den gan kata " p e m b e r i a n" bukan den gan kata ".s h a d a q o h" .

!'* u.tSV *
o- t ..n& ) i idi 'iu,6 

';r,:i ,d6 rt *Y' v' 7 
o1.7 o -Yu

(4),e .rru.,)

3214. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Orang
yqng meminta kembali hibahnya seperti orang yang menelan kembali
muntahannya. " (Muttafaq'Alaih)

_ ,.
.r'j)r 1l a'i ,tqrdrr't3i;t;',

3215. Alrmad dan Al Bukhari menambahkan: lr,a* boleh ader

contoh huruk pada kami."

Dalam riwayat Ahmad yang lainnya: Qatadah mengatakan,
"Aku tidak r-nengetahui kecuali bahwa muntahan itu haram."
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3216. Dari Thcrwtls, bahtva lbru't (Jmar dun lhnu Abbas

-menyondarkannya 
kepttdu Nctbi sAW-' berkatu"'Tidoklah halal

seseorang memberikan sltaltt penrberian' kemudian menariknyct

kembali, kecuali seorang bctpcrk yctng memberikcrn sesucttu kepada

anaknya. Perumpamoan orctng ycffig memberikan pemberian lalu

*rnriik yo kembctli arlcrlah seperti anjing yung makem hingga

kekenyangon lalt't muntah, kemutlian memokon kemboli

ntuntahannya." (HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-

Tirmidzi)

Pensyarah Rohimahullah Ta,ala mengatakan: Sabda beliau

(Berlolruotlillohholionterhndoponak-onoh*olion),haditsini
iiiuOit un dasar ole6 mereka yang mewajibkan berlaku sama dalam

pemberian kepada anak. Demikian juga yang dinyatakan oleh Al

Bukhari.
Sabdabeliau(orongyongmeminlnkembolihibnhnyaseperti

ornng yong menelan kemiali muntahonnya)' clisebutkan di dalam l/
Fatfu: Jumhur ulama berpendapat haramnya mengambil kembali

pemberian yang telah cliterima, kecuali pemberian ayah kepada

unuknya'Ath-Thabarimengatakan,..Dikecualikandarikeumuman
haditsini:orangyung*.*beridenganSyaratdibalas;Bilapemberi
ittr adalah Seorang ayah kepodu anaknya; dan bila Pemberian itu beltrm

diterima; ,.rtu pl*uerian yang dikembalikan oleh pewaris kepada

pemberi karena kepastian keterangan yang mengecualikan semtta itu'

i,tup.rn selain itu, seperti: orang kaya yang membalas pemberian

orang miskin, atau seseorang yang menjalin tali keluarganya
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(silaturahmi), maka tidak boleh diminta kembali." Selaniutnya Ia
mengatakan, "Bentuk pemberian lainnya yang tidak boleh ditarik
kembali adalah shadaqah yang dimaksudkan untuk mendapatkan
pahala akhirat."

Pensyarah mengatakan: Ada perbedaan pendapat mengenai
pemberian ibu kepada anaknya, apakah hukumnya sama dengan
pemberian ayah kepada anaknya dalam hal bolehnya menarik kembali
pemberian itu? Mayoritas ahli fikih berpenddpat sama, karena
pengcrtian kata "u,ucrhT' adalah mencakup keduanya (yakni ayah dan
ibu).

Disebutkan di dalam Al lkhtiyurcrr: Bila sang ayah nrcmberikan
pemberian pada senrua anaknya dengan sama (adil), maka ia tidak
boleh menarik kembali pemberian dari sebagian anaknya. Bila satah
seorang anaknya membutuhkan sementara yang lainnya tidak, maka
yang membutuhkan itu diberi nafkah sekadar yang dibutuhkannya,
adapun selebihnya adalah pemberian. Bila salah seorang anaknya
fasik, lalu ayahnya berkata, "Aku tidak akan memberimu seperti yang
aku berikan kepada saudara-saudaramu kecuali engkau bertaubat."
Maka ini baik karena jelas pengecualiannya.

Bab: Ayah Mengambil dari Ilarta Anaknya

,:3Si'&li'*itt 
'ffi :,,5'i:ri6,Ud L$G I

,c

1i=jr h'1; .r<),,s 4 €yt"j'or,
3217. Dari Aisyah, ia berkota, "Rqsululloh SAW bersabds,
"Sesungguhnya, sebaik-baik yang kalian makon adalah dori hasil
kerja kalian sendiri, dan anuk-anak kalian tern?asuk hosil keria
kaliun. " (HR. Imam yang lima)

b'rr).V e:;i qt")Si,# *f ,4,h)t,t1 :!;.':
l,o 7

(J^>l
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32ls.Dalamlafazhlainnyadisebutkan:o,AnakSeseorhnglermusuk
.yebaik-baik hu,yil kerictnyct, maka mctkanlcth dctri hurta mereka dengan

penuh manfaat-" (HR. Ahmad)

\l'rri a;, ,':,t'r'rrt U tf i' 
'J'i', [ 'iu ^L'"ri '/y f .

(iu a'!';,; iIii')rv;Ui 'Jui 'J,r; c6; tf

32lg.DariJabir,bahtaaseorangtaki-tukiberkala,,,Wuhei
Rusttlulluh. Aku mempunyai hartct clan unak, numun uyahku ingin

ntentbelemictkan hartaku." Maka belicttt bersabtlu, "Engkau dan

hortamtt ctclaluh milik cryahmlr' " (HR' Ibnu Majah)

'J";t ;i *r;i ;ti,,i* ;,o
a2, c c ' 

t '\"*I J, )P t'
t/

o 7 ,o t n 1 t-, 'r,'-'.
Jl Jr_ l- cl JI :Jt4,'Ji o\.!ll),,tvvi Ui ,iu :Jyas'r-

,:S trLtJ ;f* q €:\3i'srli c;t
,. o i 1.,.

(J*>l 0t.2.;)

,# &l
oi o,

a-rl ',

'o;, ,r:rl'r'rrt .1, LY ilw e dt ;i >L't

,:3* q'&i0

3220. Dari Amr bin Syu'oib, clari ayahnya' dari kakeknya: Bahwa

seorang batduy dataig kepada Rctsulullah SAW lalu berkata'

,,sesunggtrhnya ayahku"ingii membeloniukan hartaku " Maka beliau

bersabda, "Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu'

Sesungguhryo, ,ibrfk-baik yang kalian makon adaloh dari hasil keria

kalian, don sesungguhnya hqrtq anak-ctnak kalian termctsuk hasil

kerja kalictn, maka iakanlah clengan penuh manfaat " (HR. Ahmad)

Li ,*')v'1 i\t':'J',
,c

.-e-i*Jt- f*Jlj

322|. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, ia menyebtrtkan: 
,,Seorang

laki_taki datang n piai Nabi sAW lalu berkutct, "Aku memiliki harta

clan anc*, nomvtn ayahku." " (al hadits)
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Pensyarah Ruhimahullah T'a'ula mengatakan: Dengan
banyaknya jalur periwayatan, maka hadits-hadits di aras layak
diiadikan argumen, maka menunjukkan bahwa seseorang menyertai
kepemilikan harta anaknya, sehingga ia boleh makan clarinya, baik
seizin anaknya ataupun tidak, dan ia pun boleh menggunakannya
sebagaimana menggunakan hartanya sendiri selama tidak boros dan
tidak dilakukan dengan cara yang bodoh.

Diseburkan di dalam Al lkhtiyorat: Bila sang ayah relah
mengambil dari harta anaknva, lalu kepemilikan si anak gugur karena
suatu sebab. maka sang ayah harus mengembatikan harta itu kepada
pemilik yang sebenarnya. Misalnya. sang ayah telah mengambil
mahar anaknya namun anaknya dicerai yang mcnghanrskan
pengembaliannya, atau ia telah nrengambil hasil penjualan barang
anaknya namun barang itu dikembatikan karenu .urut, atau ia telah
mengambil barang yang dibeli anaknya namun si anak bangknrt dan
tidak dapat membayamya sehingga barang harus dikembalikan, dan
sebagainya. Menurul pendapat yang kuat, pada semua kasus itu si
pemilik menuntut pengembalian kepada sang ayah. Ayah berhak
memiliki sesukanya dari harta anaknya selama ticlak berkaitan dengan
hak. Sabda beliau. "Engkou dan hurtcrmu atlctlah milik oyahmu,,
mengindikasikan pembolehan rerhadap dirinya sebagaimana terhadap
hartanya, hal ini sama dengan ucapan Musa AS yang kisahkan di
dalam Al Qur'an, "Yo Rabbku, aku tidak menguasoi kecuctli diriku
sendiri dan soudorakrz." (es. Al Maaidah (5): 25), ini menunjukkan
bolehnya sang ayah meminta anak membantunya (melayaninya), clan
si anak wajib berbakti kepada ayahnya. Hal ini ditegaskan oleh
riwa'at yang menyebutkan bahwa ayah boreh melarang anaknya
beriihad, bepergian dan sebagainya, walaupun larangannya itu bisa
menvebabkan hilangnya manfaat dari berjihad atau bepergian tersebut,
namrrn dalam hal ini hams dari keduanya (ayah dan ibu). Sehingga
disimpulkan, bahwa ayah dikhususkan berkaitan clengan harta,
sedangkan manfaat badan adalah hak kedua orang tua.
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3222. Dari Abu Ht.rrcircrh ltA, clcrri Nabi sAtY, beliuu bersubtlu'

,,,{./mrct ctclalcrh v,ariscrn pelakunyct," otau beliatt mengutukan'

".Dibotehkor. " (Muttafaq'Alaih)

,cttz 1 'o""io'-i-i

:f,€ 6P P' i' '!:F

ifj.,1 .er'--,rr jf 'tit,*
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3223. Dsri Zaid bin Tscrbit, ict berkall, "Rustilullah sAw bersobdct,

,Borctng.siapa meng'umrakan (menyeruhkcm pemokmurun) st'tctltl

pemokiurin, maka-bctrang itu meniadi milik yang memakmurkannyo,
.selomo 

hidupnyo elan seteloh mati. Jangunluh meruqbukun, karenu

orqng yang merttqbakctn sesuc'ht, maka hal itt'r ialan peu'orison""

(HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa'i)

,lJmro adalah penrakmuran (rumah atau lanah) selama masa hidup. Misalnya

,.orung Muslim berkata kepada saudaranya sesama Muslim' "Aku memintamu

u!a, *lmukmurkan rumahku (atau kebuniu) selama hidupmu", alau ia berkata.

.,iku hibuhkan kepadamu pemakaian rumahktl (atau hasil kebunku) sepanjang

hidupmu."
ir,,,r1|. adalah seorang Muslim berkata kepada saudaranya sesama Muslinr' "Jika

ot u n].ninggat d,nia sebelumm,, maiia nrmahku atau kebunku meniadi

milikmu, alin tetapijika engkau meninggal tebih 6ahulu dariku, maka rumahmu

menjadi milikku." Aiau ia 
-berkata, 

"Runrah ini untuknru sepaniang hidupmu:

,.r.,inggu jika engkau meninggal dunia sebelumku, maka rttmah lersebul hartrs

dikern'['alikan kepaclakg, r"rfr1 iitu aku meninggal dunia lebih dahtrlu darinrr"r,

maka rurnah iru menjac.li nrililmir." Jadi rumah terscbut meniadi nrilik siapa sa.ia

yang meninggal dunia paling akhir dari keduanya'
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3224- Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Beliuu menetcekon bahv,n
ruqbo dibolehkan " (lIR. An-Nasa'i)

"=Si 
ifrry .t A:.i"ri 61-1. ;1i,ju + ;r ti ,p,€3

(G.utt
3225. Dalam lafazh lainnya disebutkan: Buhu,o Nubi sAW bersctbclct,
"Ruclba odalah milik oremg yong menerima nrc1ba. " (HR. Ahmad dan
An-Nasa'i)

(i,"-i ;t :r> .? 
lt]J. ilt',F,?'€j

3226. Dalam lafazh lainnya disebutkan , 'irrtr*, menetapkcttt ruqbcr
untuk pewani'." (HR. Ahmad)

,u'*f '#.i1.* u'ir :# ir J'irjti ,jd .r* _,,,r
(GA6',;;i 

^b 
.W.'.,1 d.i'y';)5

3227. Dari lhnu Abbas, ia berkata, "Rqsurlllcth sAly bersabdct,
"umra dibolehkan bagi yang diberi 'umra, dan ruclba diholehkcrn
bagi yang diberi ruqba. "'(HR.Ahmad dan An-Nasa,i)

}-;t ft";'.lj f:f v 
'.# lt ,S'-'rju 'ju $,'; it *

! -. e,. ).o 7 t-- , '

<G_6rr'.t3i itrrl .'i*)'^it" ,:i';i *"rl'ri t* -rLi

3228. Dori lbnu lJmar M, io berkato, ,,Rosullulloh-SAw 
t rrroiao,

'Janganloh kalian meng'umrakan dan jangan pula kalian
meruclbakan. Barangsiopa diberi .tuotu 'umra qrau diheri suatu
ruqba, maka itu meniadi miliknya selamo ma.sa hidupnya dan serelah
matinya. "'(lfR. Ahmad dan An-Nasa,i)
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3229. Dori Jobir, ia mengalakun, "Ro.vululluh SAW menelapkun
'umro bagi yang diherinya. " (Muttafaq 'Alaih)

';i"; fV,6ji*k \':'Jllli"SJL r,Ci :')v :bit';'s

(fl*.f -1-;-l olrr;) .44) ) U:".r !- L!,^91 .jJlJ *f{,, LS r&
3230.Oalam lafazh lainnya Oir.U.tfu" : Beliatt bersabria, "Flendaktah

kalian memegang harts kalian dan jungunluh kalictn mentsuknltcr.

Burangsictpa tneng'umrakan sesu{ttu. makq hctl itu meniadi milik yang

rnenerintun),q buik hidup maupun muti dun untuk penggunliryu
(peu'ori.snyrl. " (HR. Ahmad dan Muslim)

i0) .t *f^u,i1,r-; *r}b,Aiu, ?l.o cjAi :Jb i\t) G.')

1i-=i'
3231. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Beliau bersubdu, "'Umrct

clibolehkan untuk pelakunyo, clan nqbu dibolehkun untuk pelokun),o."
(HIt. Imam yang lima)

3232. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "Barangsiapa

meng'umrakan sesualu kepada seseorang dan penggcrntinya, muket

ucapannya telah teloh memutuskon huknl'a terhadctp barctng tersebul,

karena barang itu telah menjadi milik penerima 'umro don yong

menggatikonnyo. " (HR.Ahmad, Muslim. An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

,c 11. .l-i '. 
jto 

I .

d;FritJ .1* olr Jf t

, .c. )t-. tloi.i i "'-i -,12 ti ,c t 1,t , ..o( o. c ,,ct--iJ ;G; 4J-.i ^b3 
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J r J V

, . tc. I .i.z {.0 J, !.e i.r., olo,,. .
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3233. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Beliuu bersabda, "LakiJaki
monctpun yang diberi 'umrq (hak memakmurkun) kepadanya dan
penggantinya (peu,arisnya), maka barang itu nteniudi milik yang
diberinya. Tidak kemhuli kepada yung tnentbarikunnyu, knrenu iu
Qtemberil teluh memberikan suotlt pemberion yung hisu cliy,ur.iskun."
(HR. Abr-r Daud, An-Nasa'i dan At- firmidzi. dan ia
menshahihkannya)

it J"yr 6l6i 'C u'Hr ffg :y.Ll ; ,b;l'*ps

6y '+6'e)A,J,; $lti 'r)$;i 
o,

. , .. c fi. ,t ,c t. , , o a t . .()rl: ylrr fb"l -t^.>l ol;;) .k -t-,

:'J'.i- tf .*
1 t 6,ll r-> it) rL J

3234. Dalam lafazh lainnya disebutkan , borf Jabir, "'Llmrcr'rnnf
dibolehkqn Rasulullah SAW adalah, seseorong mengotakan (kepada
orong lain), 'lni untukmu dan penggantimu.' Adapun bita ia
mengatakan, 'lni untukmu selama hidupmu.' Maka barang itu kembali
kepada pemiliknya. " (HR.Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

^-al') b'.ll ;[.|lt'.a;-'oi :6';:i\ ;6 # ;r'"i :o;t':t"G-r.,
t+! ._f db J!'g ,-)-i1.,'j iL $ o-v,.rl :,r.;,-.J', ca={r

t
(qit*:Jr J :-,> -9,'t Vi P.

3235. Dalam riwayat lainnya disebutkan Bahwa Nabi SAW
rnenetapkan 'umra: Bila seseorang menghibahkan sesucttu kepada
orong lain dan penggantinya dengan mengecualikan, "Bila engkau
dan penggantinru meninggal, ntaka itu kembali kepocloku don
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pengg(tntiku," make itu .meniadi milik yang diherinya dan

pe nggant itryu. (l{R. An-Nasa' i)

,Wt? ,W > -4i-r-lJ;i &i rG:tri y>t1""i ,Hi rG f
J\ frL>6 ,;.b .it-- L'; * * ,";* t';\it; ,"';r;
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3236. Dari Jabir jugct: Bohwu seorong tutci-tal(i Anshcrr ,rnnrburikon

sebuah kebun kurmu kepada ibunyo selama masa hidttpnya- Lalu

ihunya meninggal, kemudian saudara-saudaru laki-laki itu datang

leilu herkutct, "Kumi mempunyqi hak padct kehun itu." Nantun laki-

laki itu menolak, akhirnlta mereka mengudu kepada Nabi SAW, lulu

beliau membagikan kepada mereka sebogcti v'arisan. (I-lR. Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Tct'alo rnengatakan: Sabda beliau

('Ilmro), berasal dari kata 'umr. yakni hidup. Disebut demikian

karena pada masa jahiliyah, mereka biasa melakukan mu'amalah

dimana seorang laki-laki memberikan rumah kepada laki-laki lainnya

dengan mengatakan, "Aku menetapkanmu untuk memakmurkannya."

Atau "Aku membolehkannya bagimu sepanjang hidupnmu." Karena

itulalr disebut 'umre. Sedangkan ruclba diambil dari kata muraaqabah

(penantian), karena masing-masing pihak saling menanti kematian

sehingga kepemilikan kembali kepadanya. dernikian juga para ahli

warisnya menempati status yang sama. Demikian pengertiannya

menurut bahasa. Disebutkan di dalam Al Furfu: "Jumhur berpendapat'

bila terjadi 'umrs, maka menjadi milik yang lainnya dan tidak kembali

kepada orang pefiama, kecuali bila disyaratkan, dan ini sah serta

dibolehkan." Pensyarah mengatakan: Berdasarkan riwayat-riwayat

yang a<la disimpulkan tiga hal: Pertama, seseorang berkata kepada

yang lainnya, "Aku menetapkanmu untuk memakmurkanpya" tanpa

batasan. ini merupakan pernyataan hibah kepada orang kedua.

hukumnya berlaku selamanya. tidak kembali lagi kepada orang

pertama (.vang telah rnenghibahkan)- Demikian pendapat Jumhur.
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Keduu, ia mcngatakan. "ltu menjadi milikmu selanra hidupmu. Bila
engkau mcninggal maka itu kembali kepadaku." Ini pernyataan
pinjaman yang ditentukan waktunya. sehingga rumah itu
dikembalikan kepatla yang menyerahkannya ketika yang
memakmurkannya itu meninggal. Demikian menurup pendapat
mayoritas ulama. Ketigcr. ia mengatakan. "ltu menjadi milikmu dan
ahli rvarismu setelah ketiadaanmu." Atau dengan pernyataan lainnya
yang mengisyaratkan selamanya. Ini htrktrmnya sebagai hibah
menurut.lumhur.

Disebutkan di dalam Al lkhtiy,arar: 'Umra hukumn,v-a sah. dan
menjadi milik orang yang memakmurkannya clan para ahli warisnya,
kecuali bila yang menyerahkan itu mensyaratkan pengembaliannya,
maka syarat itu sah. Demikian menurut pendapat segolongan ulama
dan salah satu riwayat dari Ahmad. Pasangan suami istri tidak
tennasuk dalam ungkapan "dan para ahli warismu."

Ilab: Wnnita Menggunakan Ilartanya dan Ilarta Suaminya

?L-i. qir;r:ili r;1 :*& it l';'r iu 'Uu W., a^*_aV
- " oi 

..i 6;tk,a*;.';-V's;,-- or--*.t Vil':,I-;ii A 6?i Q ;rk ,e3:1.,
itj.,> .r;- e:';i'#'A v ,er.li J, ,r,;i,'1 ,,---{

3237. Dari Aisyah RA, io berkata, "Rusulttllah SAW bersobcla,
'Apabilcr u,anila memberikan naJkah dari mukunan suctminya tanpa
menimbulkan keru.sakan26, maka baginyct poholct cttos apo yang .ia
nafkahkan, bagi suaminya jugo pahalo otcts qpo yong telah
diuscrhakannya, dan bagi penjaga hartanyo juga seperti itu. Masing-
musing tidcrk suling mengurengi pohala yang lainnya. "' (HR.

2t' Yang dinraksr.rd kerusakan di sini adalah menjadi tidak terpenuhinya kcbutuhan

keluarganya dan tidak adanya kerelaan yang dikarenakan banyaknya harta yang

dishadaqahkan atau lainnya.
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3238. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabcla,

'Apabila u,anita memberikrtn nafkah dari hasil usaha suaminyct tonpa

pirintahnya, makn bagi sang suami setengah pahalanya. "' (Muttafaq

'Alaih. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud)

o, o ,-t. , -{..i, ,1'loz 
"zc't- 
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3239. Diriwayatkan juga drtri Abu Hurairah secara mauquf, tentqnS

wanita yang bershadaqah dari harta di rumah suctminya, ia

mengatakon, "Tidak boleh. Kecuali dari makananny(l (makanan istri),

dan pahalctnya untuk mereka berr\ua (sucrrtti dun istri), don ia tidak

botei bershadaqah dari harta suaminya kecuali dengan seizinnl'cr-"

t ,f ,'i'C.-l ,1' 
'J';'., [ ,Uu 

'1ft 'K',fi *.it;i V
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3240. Dori Ar*o' binti Abu Bakar, bohu,asanya ia berkota, "Wahui

Rasulttllah, aht tidak mempunyai apa-apa kecuali yang dibawakan

oleh Az-zubair kepadaku. Apakah sku berdosa bila aku memberiksn

kepada yang sedikit (rartanya) dari yang dibau,akannya kepadaku?"

nilfau menjawab, "Memberilah kepada yang sedikit (hartanya)

semampumu, dan janganlah engkau memendamnya dalam v'adah'

sehingga Allah pun akon menaham pemberian ftepodamu. " (Muttafaq
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3241. Dalam lafazh lainnya yang juga diriwayarkan dari Asma':
Bahu'u.sanya ia berranyu kepado Nobi sAl(, "Boh'n'a Az-Zuhctir itu
or(tng yong kerss. Ketika dotang orong miskin kepuduht, aku
bershaclaqcth kepodanya dari harru di rumuhnyo runpu seizinnya."
Moka Rosulullah sAW bersabda, "Itremberircth kepucla yong .sedikit
(hartunya) dun jonganlah engkau memenclamnl,ct tlulum ttculcth.
sehingga Allah pun akan menoham pemberiun kepudamu." (HR.
Ahmad)

,;-i;t-ilrt'.;v ,ir3t # J-a' j-, 'd6 e lu;*, ;';) iG- *.eir 8,\,t ,b .f e\,*t'-; I ,;6 :u.i 6k
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"Wrr'i;t ,urSt :)ti1 ,rlrtr'$ t:r> .*-*:,^t?'c
3242. Dari sa'd, ia berkata, "Ketika kaum wanitcr berbai:at (berjanji
setia) kepdo Nabi sAIl/, seorong wanita yang berperawakan besar
berkata, tampakryta ia dqri kalangan wanira Bani Matrhar, "wahai
Nabiyullah, kami adalah tanggungan bapak-bapak kami dan anak-
anak kami -Abu Doud mengatakan, 'Tampaknya ia.ittga mengatakan
'clan paro suami kami'-. Apa yong diheilolkan bagi kami clcri hartcr
mereka (tanpa seizin mereka)?" Beliau menjou,ab, .,Ruthob ycrng
kalian mukan dan koliqn hadiahkan. " (IIR. Abu Daud. Ia
mengatakan, "Yang dimaksud dengan ntthab di sini adarah: roti,
sayuran dan kurma muda.")
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3243, Dari Jabir, ia nrcnuturkan, "Aku mengikuti shalat Id bersttmct

Rasulullah SAW. Beliau melqksanakan shalat sebelum khutbah, tanpa

adzan dan iqamah. Kemudian beliau berdiri sambil bertelekan pada

Bilal, laltt beliau ntenterintahkan untuk bertaltu'a kepada Alluh dan

menganiurkan untuk menaati-Nya. Baliau menasihati manusia dan

ntengingatkan ntereka. Setelah itu beliau beruniak nrcrutiu kqunt

utanita, lalu beliau menasihati dan mengingatkan ntereka, dan heliau

ntengatakan,'Bershadaqahlah kalian, karena kebanyakan kalian

meniadi bahan bakar neraka Jahannam.' Maka seor(tng wqnitq yong

berada di tengah kaum wanita berdiri, sementara pada pipinya

tampak perubahan rona waiah karena ketakutan, lalu ia berkata,

'Mengapa begittt u,ahai Rqsulullah?' Beliau menjau'ab, 'Karena

kalian banyak mengeluh dan mengingkari kehaikan suami.' Mska

serta merta mereka bershadaqah clengan perhiasan merekrt. Mereka

menyerahkannya ke pcrkaictn Bilal, yaittt bcrupcr onling dan cincin."

(Muttafaq 'Alaih)

:\-r\ry :i'),)';r[v ,iu e d,ci t*j I' r3 *
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3244. Dari Abctullah bin Amr, bahu)osonya Nabi sAW bersabda,
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" Seorang v'unitct ticluk
de ngu n seizi n suam i nyu.

boleh memherikctn suutu ltemheriun keuruli
" (HR.Ahmad, An-Nasa'idan Abu Daud)

ivr> q.v'€ ;i :'U! 
')'-H_,t :!'q':

GS;-"-\t 11 *jr
3245. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "seorong n,o7,,o ticlak boleh
memberi clari hartunya bila sung suanti memegong ukcrd nikuhnyo."
(l-lll.. Inram yang lima kecuali At- firmidzi)

Pensyarah Rahimohullah Ta'alo mengatakan: Sabda beliau
(Apobila wanita memberikan naJkah dori mckonon sunminyu tanpa
menimbulkan kerusakar). Ibnul 'Arabi mengatakan, "Ulama berbeda
pendapat bila seorang istri bershadaqah dari harta suaminya. Di antara
mereka ada yang membolehkan, tapi berupa sesllatlr yang sedikit yang
tidak membebani dan tidak tampak mengurangi. Ada juga yang
mengartikan bahwa n-raksudnya adaldh dengan seizinnya, walaupun
secara global, inilah pendapat yang dipilih oleh Al Bukhari. Atlapun
batasan tanpa menimbulkan kerusakan, hal ini disepakati oleh ulama.
Ada yang berpendapat, bahwa yang dinraksucl dengan nalkah untuk
istri. budak dan penjaga harta adalah nafkah yang wajib diberikan oleh
pemil ik harta untuk kemaslahatannya.

Ucapan perawi (komi odoloh koum yong menjodi
tonggungon bupak-bopak kami dst.). yakni kami adalah
tanggungan mereka, dan kami tidak memiliki harta yang bisa kami
manfaatkan. Hadits ini menunjukkan bolehnya wanita makan dari
harta anaknya. ayahnya dan suaminya tanpa izin mereka, namun ini
dikhususkan berupa makanan yang cepat nrsak. yakni makanan yang
tidak bisa disimpan lama. sehingga, ia tidak boleh menghacliahkan
benrpa pakaian, dirham, dinar. biji-bijian dan serupanya yang bisa
disimpan lama.

l-lcapan perawi (Moko serto merto mereka bershadoqah
dengan perhircon mereko). Hadits ini mengandung banyak
kesimpulan, di antaranya adalah sebagaimana yang dikernukakan oleh
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penulis, yaitu bolchnya wanita bershadaqah dari hartanya tanpa harus

menunggu izin dari suaminya, atau kadar tertentu dari hartanya,

misalnya sepertiganya.

Sabda beliau (seorang wunita ticlok boleh memberikctn suatu

pemberiart kecuali dengan seiZin suaminya). hadits ini rnenunjukkan

bahwa wanita tidak boteh memberikan suatu pemberian dari hartanya

tanpa seizin suaminya, walaupun wanita itu cukup berakal. Ada

perbedaan penclapat mengenai hal ini. Al-t-aits mengatakan, "Tidak

boleh secara mutlak, tidak sepertiga dan tidak pula kurang dari itu'

Kecuali sesuatu yang tidak berharga." fharvus tnengatakan. "la boleh

memberikan dari hartanya sendiri tanpa seizin suaminya hingga

sepertiganya, tapi tidak boleh lebih dari itu, kecuali dengan seizin

suaminya." Jumhur berpeldapat boleh secara mutlak tanpa seizin

suaminya bila si wanita tidak bodoh. tapi bila ia wanita yang bodoh,

maka tidak boleh. Disebutkag di dalam Al Fatfu: Dalil yang digunakan

Jumhur sangat banyak. yaitu dari Al Kitab dan As-Sunnah'

Bah: Itemberian yang Diberikan oleh lludak

:i& nr 
'J';'r';C,k'fu* ils#' g] ;; * f

(V;\1 .r;<ij',i't(, |i ,'Jv t,'o!.G\'; )6 ,43"6i
324;. Dari (Jmair nruntan budak Abu Al-Lahm, ia menuturkan,

" Ketika aku sebagai budak, aku bertanl'a kepoda Rasulullah SAW'

'Apa boleh qku hershqdaclah sesuatu dari harta tuctnki?' IJeliau

menjawab, 'Ya, dan pahalanya untuk kaliun berdua. "'(Ftlt. Muslim)

,'^i '^*1i ,';5u'€:t; ,tA 'r'il';:i G\'; G';1 iJu *:
;-i,tG' ,iG:i. ,l^:'es;'o';i,# 1' 
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{;.t3r, rl:ji-3i
3247. Dqri Umcrir .iugtt, io menuturksn, "Tuanku menyunrhku untr*
memolong daging, lalu ada seorong miskin mendotongiku, mqka aku
pun memberinya mokan dari itu. Lolu tuonku memukulku. Kurena itu
qku mendatangi Rctsulullah sAlY, lolu aku ceritctkan hol itu keputla
beliau, maka beliou pun memonggil tuanku, Iulu bertanya kepadunya,
'Mengupct engkau memukulnya?' la menicnvqb, 'la mcmberikon
makemanku lanpa perintchku.' Beliuu bersabdo, 'Pahalanya untuk
kalian bedua. "'(HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)
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3248- Dqri Solman Al Farisi, ia menuturkon, "Aku memhav'akan
makanan kepoda Nabi SAW, saat itu aku seorong budak, lalu aku
katakan, 'lni shadaqah.' Moka beliau menytruh para scthcrbatnya
untttk memakcrnnya, mereko pun memokonnya nomtm beliuu sendiri
lidak memakannyo. Kemudian aku datang lagi dengan membau'akan
makonan, lalu oku katakan, 'lni hodiah yang aku hsdiohkan trntukmu.
Aku memuliakanmu dengannya. Karena oku telah melihatmu tidok
mau memakan shadaqah.' Maka beliau menyuruh pura sohubatrrya,
lalu mereka pun makcrn dan beliau pun mcrkcrn bersama mereka. "
(HR. Ahmad)

;d.|*-b ,'*:'€G\'; Uitir '-* ,"Ju ou;t- *
(i;i irr; .7t ur 3JJi 'c;*G ,a ,6;

3249. Dari Salman, ia menuturkan, "Aku meminta izin kepada tuanku
dalant hal iru, ia pun menyelujtti, lalu aku mencari kayu bakar

t ci ,c .i
llJa:>tg
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kemudian aku meniuulnya, lalu aku memheli maktnan i/u. " (HR.

Ahmad)

Pensyarah Rahintahullsh Ta'alct mengatakan: Sabda beliau

(Ya, clan poholanyo untuk kalian berduo) rnenunjukkan bahwa

budak boleh bershadaqah dari harta tuannya, dan ia ikut mendapat

pahalanya. AI Bukhari memberi judul pada kitab Shahihnya dengan:

Bab Orang yang men),uruh pelayannya untuk bershadaqah dan tidak

dilakukannya sendiri. Lalu menyebutkan. Abu Musa meriwayatkan:

Dari Nabi SAW, "la termasuk sulah seorong yctng bershadaqah."

Lalu ia mengeluarkan hadits Aisyah: Ia berkata. "Nabi SAW

bersabcla. 'Altabila seorang u,anita mentberikcrn nofkah duri ntakunan

r"ttntahnltcr tantrtct ntenintbulkan kerusakcrn, maka bagiryta pahala atas

apa yqng ia nctkahkctn, bagi suantinya .iugcr puhala atas apo yang

telah diusahukann)tct, clan bagi peniagu hartanya .itrga seperti ittt.

Masing-mgsing tidak saling mengurangi pahala )tcrng lttinn1ta."'
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s)Qs
KITAB WAKAF

\l 4); *'&, iff:,i 'or1 ti1,iu .* ;t oi;';';',rri *
, - >. ,r)-)t :, *- * )t i1v 4er-,o :*,vt lN q

(o;v c0'erd' v1 Lr;ir i\ry
3250. Dari Abu Huroirah, bohniasanya Nati S,qW bersobdo, "Jika

anak cuctt Adam (ntanusia) telah meninggol dunia, maka amal
perbuatannya terputus; kecucrli tiga hal, ycritu shctdctqah jariah atau

ilntu yang bermanfhat eilau onak shalih yang .selalu mendookonnyu."
(HR. .tama'ah kecuali Al Bukhari dan Ibnu Majah)

,:,'J'i', U ,iu, ,^? ,?'ri 4 b'ri owi'* ,ri i# qt :f
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3251. Dari lbnu (Jmar: "Bahwosanya'r*o, *r*rrrrirh bagiian

tanqh di Khaibar, lalu ia berkato, 'Wahai Rasulullqh, aku mendapat

tonah di Khaibar. Aku tidak pernah mendopatkan harta yang lebih

berhurga daripada itu. Apo yang engkau perintohkan kepadaku?'

Beliau bersobda, 'Bila mou engkau mev,aka/kan pokoknya dan

meny'odoqohkan (hasilnya).' Maka Umar pun menyodaqohkannya

dengan syorat tidok boleh dijual, tidak boleh dihibcthkan dan tidak
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boleh div,ariskan, yaitu shadaqah untuk orang-orang .fukir, kuum

kerabat clan mantan budak, golongan lemah dan ihnu sabil. Tiduk

mengapa bagi yang mengurusinya unluk maktn darinyu dengan cara

yang baik, dan mcmberi makan orang lain lanpa menyimpunnya."

(l IR. Jama'ah)

ti 1t,* *t*';,';"1b'€Ju:6: l t* iy'e.
:t:J-e e'; 

"j 
:t.i<i .lu Jtu'* t q*'F'*':',F[-
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<U r.t L';\ W J ;; ok *,yi .4 {6.Uy ;*
3252. Disebutkurz clalam hatlits Amr bin Dinar: Iu nrcngatakan

tentang shadaqahnya Unrcu", "Tidak mengapa orong yang

mengurusinya makan darinya dan memberi makan temunnya tanpa

ntenl,impannya." Ia .iugrt mengatakcm, "lbrut Umar aclulah yung

menangani shadaqah (Jntar don mentherikan hudiah kepada orong-

orang dcu'i penduduk Makkah yang singgah pada nrcreku-"

(Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

Dari sini difaharni, bahwa orang yang mewakafkan sesuatu

untuk keperluan golongan manusia tertentu, maka anak-anak mereka

termasuk juga.

) *iH.i"UA3uA'?: ie'";r ci ,iti'i,

"..'#' 
:!l y t';; H d':','46p" r; ita d'i,

,!,5;*')rj ;.rtt I'ir> :,)! J, i6'*u t.,*jr €q'4
,. . ' o . 'r.'-.

(;r- c-2J> :;Lr;

3253. Dari Utsman, bahwasanya Nubi SAW tiba di Madinah, saat ittt

tidak ada air yang bagus selqin dari suntur llunruh, lalu heliau

bersabda, "sialta )long mau membeli sumur Rumah, lulu menictdikan

embernyo bersama etnber-ember kaum ntuslintin (yakni diu'qkufkan),

maka (<tigantiktn) huginya dengan yang lebih baik darinyu di surga
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kelak/ " Muka aku memhelinya clengan pokok hartuku. (HR. An-
Nasa'i clan At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan.")

Pensyarah Rahimahullah Tu'ala mengatakan: Sabda beliau
(kecuuli tiga hol) menunjukkan, bahwa pahala ketiga hal tersebut

tidak terhenti setelah kematian. lJlama mengatakan. "Makna hadits
ini. bahwa amal seseorang terputus karena kematiannya dan berhenti
pula pembaruan pahalanya, kecuali pada ketiga hal tersebut, karena

clialah yang telah mengusahakannya. Maka. anak adalah merupakan
usahanya, demikian juga penggantinya dalam hal keilmtran. seperti

mengarang dan mengajar. dan demikian juga shadaqah jariyah, seperti
wakal-."

Sabda beliau (Bilo mau engkau mewokoJkan pokoktrya dnn
menyoelaqohkort (huilnya)). yakni menyodaqohkan manihatnya
(hasilnya). Dalam rirvayat Al Bukhari disebutkan: "Wukafkan
pokoknyu elun salurkcrn di jclan Allah bucthn1,4."

Ucapan perawi (mokon darinyo dengan coro yong boik). Al
Qurthurbi mengatakan, "Biasanya, pekerja (pelaksana) ikut makan dari
hasil tanah wakaf, bahkan sekalipun pewakafn.va mensyaratkan agar
pelaksananya tidak ikut makan dari hasilnya." Disebutkan di dalam Al
Fatfo: Hadits Umar ini merupakan dasar pensyariatan wakaf.
Pensyarah mengatakan: Jumhur ulama membolehkan w,akaf. Ath-
Thahawi mengemukakan pendapat dari Abu Yusuf, bahwa ia
mengatakan, "Seandainya Abu I-lanifah mengetahui, tentu ia
berpendapat begitu." Al Qurthubi mengatakan, "Orang yang menolak
wakaf, berarti bertentangan dengan ijma'. sehingga tidak perlu
diperdr.rlikan."

Sabda beliau (Siapo yang mou membeli silmur Rumoh).
Disebtrtkan dalam riwayat Al Baghawi di dalam Ash-Shqhctbah, dari

.ialur Busyr bin Basyir Al Aslami, dari ayahnya. bahwa dulu seorang

laki-laki dari Bani Ghilar mempunyai mata air yang biasa disebut
Rumah, ia biasa menjual airnya satu wadah dengan satu mud
(makanan), lalu Nabi SAW bersabda, "Maukah engkau menjualnya
dengan mata air di surga?" Ia menjawab. "Wahai Rasulullah, aku dan
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keluargaku tidak lagi rnempunyai yang lainnya." [,alu hal itu sarnpai

kepada lJtsman, rnaka ia pun membelinya dengan harga tiga puluh
lirna ribu dirhan"r. lalu ia menernui Nabi SAW. ken'rudian berkata.

"Apakah akan engkau tetapkan untukku sebagairnana yang engkau

tawarkan kepadanya?" Beliau menjawab. "Ya.'-'Utsman berkata lagi,
"Aku telah rnenjadikannya untuk kaum muslimin."

Sabda beliau (lalu menjadikan embernyo bersoma ember'
ember koum muslimin)menunjukkan bahwa orang yang telah

mewakafkan boleh ikut memanfaatkau bersama kaum rnuslimin

lainr"rya.

Bab: Wakaf llarang Bergerak dan Barang 'I'idak llergerak

( &J

lr -'
i-l t tl

3254. Dari lbnu Umar RA, ia menuturkan, "Umar berkata kepuda

Nabi SAW, 'sesungguhnya seratus bugianku yung di Khaibar, tidak
pernah aktt mendapatkan harta yung lebih aku sukai daripada itu.

Aku punya keinginan untuk menyodaqohkannyu.' Maka Nabi SAW

bersabdcr, 'Wakalkan pokoknyct dan sulurken di .ialan Alluh
husilnya. "'([tR. An-Nasa'i dan lbnu Majah)
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3255. Dari Ahtt l{urairah, ia berkota, "Rasulullah SAW hersahda,
' Barangs iupa nreu, akalkan see kor kudo u nt uk kepe nt ingan .fi sob il illa h

ksrena keimanan dan mengharapkan palrula, maka makanannyu,
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kolorunnya dun qir kencingnya
podct hari kiantut nonti menjadi
dan Al Bukhari)

akun bcrcrdl dalum lirnbungunnyu
kebaikan-kebuikun. "' (rlR. Ahmad

:t-b.";)ir-t ut;s t , i, ,r.t(-.-.Jt 61iE

:L--[u 4L :ili $ €:6 ;Jw # t' {;', €"j+i

,F'q. is ^y; t&*i'; ;5l,vi ilw ,';it & 1' 
'J'i',

1;'1>'ji l'r; .ar

3256. Dari lbnu Abbas, ia menuturkqn, "Ketika llasutultah
nteluk.sanakan haji, seorong u,nnita berkqta kepctda suaminya,
'Hajikan aku bersama Rasulullah SAW.' Suaminya meniav,ab, 'Aku
tidak mempunyai (tunggangan) unn* menghaiikanmu.' ll/anita ittt
berkata lagi, 'Hajikan aku dengan mengendai untqmu, si.fulan.' Sang
suanti meniau,ab, 'ltu wakof .fi .sabilillah 'Azza y,o .lalla.' Kemudiqn
lqki-luki itu menemui Rasulullah SAW lalu menanyakan hal tersebut,
ntaka heliau bersabdu, 'Bila engkau menghajikannya dengan untu ilu,
mqka itu adalah./i sabilillah. "'(HIt. Abu Daud)

i;afr'*rrii u-.>r-ir:-rl_ri'n'g lri * a' ji, ii?'$',
.nr LA'-i(J-. \,

3257- Telah diriwayatkan secara shahih, bahwa Nabi SaW'U"rLutu
mengenai hak Khalid (bin AI Walid), "lo telah mewoka/kcrn baju-boiu
p e ra n gnyq dan pe r crl crt qn pe r on gnyo .fi s ab i I i I I a h."

Pensyarah Rahimahullah Ta'olo mengatakan: Ucapan Umar
(Sesungguhnya seratus bogionku yong di Khaibor... dst.). Penulis
berdalih dengan hadits ini dalam menyatakan sahnya mewakafkan
barang tidak bergerak. Al Bukhari juga dalam menyatakan sahnya

AJJI
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mewakafkan barang tiilak bergerak telah berdalih dengan hadits Anas

yang mengisahkan tentang pembangunan masjid' Juga sabda Nabi
'snw, ,.Titapkanlah untukku harga kebun knlian." Namun merelut

menjawab,"KamiliclaknrcntintaharganyakecualikepadaAllah
,Azza u,a .latla." tni jelas menunjukkan bolehnya mewakafkan benda

tidak bergerak.

Sabdabeliau(Barongsiapamewokalkanseekorkudautttuk
kepentingan -ti satiirunn\ menunjukkar.r bolehnya mewakafkan

t inatang. De.'ikian menurut Jumhttr. Hadits rvakafuya Khalid juga

're,un;ukkan 
bolehnya mewakafkan benda bergerak (yakni yang bisa

dipinclah-pindah).

Bab: Mewakatkan atau Bershaclaqah Kepada Kcrabat atau

Berrvasiat Kepada Mereka, Siapa yang Termasuk di dalamnya?

';\ \)Y;i) ,'J\--?ut if ,i' 'J'-', t 'iu ^Ab 
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3258. Dari Anas, bohr,o Abu Tiathah berkatct, "\V/ahai llasulullcth'

sest,utggtthnya Allah telah berfirn\o'n, 
,K0n1u sekali-kali tidak sampai

t"poii kebajikan (yang sempurna)' sebelum ksmu menqfl<ahkan

sebagicrn harta yong ti*u cintai'' (Qs' Aali 'lmraan (3): 92)' dan

,esunggrrhnya hariku yctng paling ahr cintai adalah Bairuha' ittt

shoclaqh trnt,k Allah, a-ku iengahctrapkun manfaatnlta r]an kebaikan

di akhirat tli sisi Allcrh. Maka salurkanlah v'ahai llasulullah sesucti

dcngan )'ang diperlihutkon Allah kcpadumu'" Maks Nahi SAl4l

berscrbtlu, "lVah u'ah, ittt harta yang tnenguntungknn' Itu hortu yang
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mengunlungkon. Aku leloh mendengornyo, dan menurutk(tn engkau
bagikun kepada kerahot." Abu Thalhefi berkato, "Aku akon
melokukonnya wahoi Rasululluh. " Selaniutnyu Abu T.halhah
memhugikc,nnyo kepado kerabotnya don unuk-anctk pomonn)to.
(Mutlafaq 'Alaih)

qo'# q r4 &';'r?u; ir},,1i :f u; A :i.1t'€s
";'r:*li ,$);i v tUd" sri ,:t J"-'r 6- :-^;L li;
',F-, Q;;i :Jv .lt',f; q [[lr ;lut .^1:.io; '{'ri '.5

(ru; ',;;ii:r>.3 i'j?r*t', t3
32s9 . Dalam ri*uyut tuiinyu o,r"or*",, *r,i**n,,i,,- u riorl, n oro,,
'Kamu sekali-koli tidak sampai kepada kebcfikem (yong sempurna),
sebelum kamu ntenaJkahkan sebagian harta yctng kamu cintai.' (es.
Aali 'lmrctan (3): 92), Abu Thahlah berkata, "Merurutku, Robb kitcr
meminta dsri harta kita. Maka oku persaksikan kepadermu bahwa oku
serahkan tanahku di Bairauha unh* Alloh." Maka beliou bersobda,
"Beriksnlah itu untuk kerabatmu." Moka Abu Thalhoh pun
membagikannyci kepado Hossan bin Tsabit dan Ubay bin Ko,D. (HR.
Ahmad dan Mtrslim)

.'e6.ts,f;a 6i1}r :q Jvs ,itJ;q:d,i
3260. Al Btrkhari meriwayatkan maknanya, dan ia menyebutkan di
dalam riwayatnya: "Jadikan itu untuk orong-orong.fakir kerabotmu.,,

Muhammad bin Abdullah Al Anshari menuturkan, ..Abu

Thalhah Zaid bin Sahl bin Al Aswad bin Haram bin Amr bin Zaid
Manat bin Adiy bin Amr bin Malik bin An-Najjar, dan Hassan bin
Tsabit bin Al Mundzir bin Haram, keduanya sama-sama ketunrnan
Flaram, yaitu bapak ketiga. Ubay bin Ka'b bin Qais bin .Utaik bin
ZairJbin Mu'awiyah bin Amr bin Malik bin An-Najjar..ladi Amr satu
keturunan dengan Hassan, Abu Thalhah dan Ubay. Antara Ubay dan
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Abu Thalhah ada enam baPak.
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3261. Dari Abu Hurairah, iu ruenuturktn, "Ketikn diturunkan ayat,

'Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yong terdekot.'

(Qs. Asy-Syu'araa' (26): 214), Rasulullah SAW mengundang orang-

orong Quraisy, maku mereka pun berktrmpul. Lalu beliqu berbicarcr

kepada mereks secqra umum lolu secara khusus, belicut mengatukun,

'lVahoi Bani Ka'b bin Lua1,, selamatkattlah diri kalian dori neraku.

Wqhai llani Murrah bin Ka'b, selamalkanlah diri kslian cktri nerakq.

lVahai Bani Abdi Syams, selamatkanlah diri kaliun dari neralan-

lWahai Bani Abcli Manaf,, selamatkanlqh diri kalian dari nerakcr.

lyahai Bani Hasllitn, selamcttkanlah diri kalian dari neraka. ll/ahai

Bani Abdut Muththatib, selamatkanlah diri kaliun dqri nerakrt. Wahai

Fathimah, selcrmatlwnlah dirimu dqri nerakct. Karena sesungguhnyct

oktt ticlak mempunyai hak apo-opa terhadap kalian di sisi Allah.

kecuali ltahv,a kalian adalah kerchaL sehingga aku menyamhung tali

ke kerabcrt an i ttt. "' (Muttafaq' Alaih. Ini lafazh Muslirn)

Pensyarah llahimahulloh Ta'ala mengatakan: Beberapa

kesimpulan dari kisah Abu Thalhah. di antaranya: Bahr'l'a sahnya

,t1; a' 'r & 3$i ) Up,11,--', & oi'*
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wakaf tidak perlu menerimakan barang yang diwakafkan;
Mendahulukan kerabat terdekat daripada yang lainnya; Bolehnya
pewakaf membagikan wakafnya; Bolehnya omng kaya menerima
shadaqah bila bukan karena permintaannya.

Ucapan perawi (secaro umun lala secara khusus), yakni
terlebih dahulu secara ulnum, setelah itu secara khusus. Ini
menunjukkan bahwa sernua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu
adalah termasuk kerabat. Berdasarkan ini, maka wanita pun termasuk
kategori kerabat.

Bab: Wakaf untuk Anah llerarti 'fermasuk Juga Cucu
(Keturunannya)

(LL;1 *b'-jt
3262. Dari Anas, ia menuturkan, " Ketika sampai khabar irryrao
ShaJiyyah bahtya Hafshah mengatakan, 'Putri yahudi,' Shafiyyah
menangis. Lalu Nabi SAW mosuk ke tempatnya don ia sedang
menangis, maka beliau bertanya, 'Mengapa engkau menangis?'
Shafiy1,ah nrcniau,ab, 'Shafiyyah mengatakcrn, bohu,a aht ini putri
yahucli.' A,lako Nabi SAW bersabda, 'Engkau ini putri seorang nabi,
pomannnt adalah seorong nabi, dan engkau istri seorang nabi. Lalu
dengan opa ia membanggakan diri padamu?' Kemudian beliau
berkata, 'Bertohttalah kepada Allah wahai lTafshah. "' (FIR. Ahmad
dan At-firmidzi, dan ia menshahihkannya)
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3263. Dari Abu Bakruh, bahwasarrya ltrt i SAW naik ke alas mimbar,

lalu beliuu bersabdq, "sesungguhrryu anakku ini udalcrh seoremg

pemimpin. Allah akan mendamsikan ontora clua kelompok besar kaum

muslimin di tongannycr." Yung beliott muksud uduloh Al l'lasan bin

;llr. (HR. Ahmad, Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

i-'r 1i r;?1 :'*{s i6 .+ ;t ,:i,*i; ;i dll ,p :a-v "j's
-'r.o€r'..'c 

1.c*. 1..: t',.
(r^>t .'f;) .t'|) Y.t) ,f ,r*

3264. Disebutkan dalsrn sebuah hadits 1'ang bersumber dari Usamah

bin Zeid, bahtaa Nabi SAIY berkata kepacla Ali, "Adapun engkau

v,ahai Ali, engkatt adalah merluaku dan cryuh anakku. " (HR.Ahmad)

<i)r "# *; :Jvs ,!q;*')t'"ril1

3265. Dari (Jsamah bin Zaid, balrwa Nubi SO* brrrnbda -soat fm

tlason dqn Husain sedang di pangkuan beliau-, " Keduo anakku ini,

dan kedua anak putriku ini, ya Allah, stutgguh aku mencintai mereku-

Moka cintailoh mereko dan cintailah yang mencintai mereku. " (HR.

At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Fladits hasan gharib.")

:;b.*fui' b,tt 6i;f 't';r r:i :(B U'*i';' y,
@r
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3266. Al Bara' mengatolurn, dari Nshi SAW, "Aku adalah nuhi, tidak
ada kedustaan. Aku adslah pulra Abdul Muththalib. " (Muttafaq
'Alaih)

,e.l', )b:u.'ryt'#i, J';- ffi 4t'+ : )v i'ri i y,r
<isr$tj'Gi itjr> .rGjli ,r,.i ,6.7'r rrr\,;

3267. Dctri Zaicl bfn )rqam, ia berkatct, "Aktt *u,rrur*," lloii S,qW

bersahda. 'Ya Allah, ampunilah kaum Anshar, anak-anak kaunt
Anshur dan anak-anaknya dari anak-anak kaum Anshar. "' (HR.
Ahmad dan Al Bukhari)

. $-rt ri'o 1;ryr,Jr;ji,i'U 1;.':.',, )Gu.'ryt #t, ?'€j
1l,LL2j 6t')t i\'r1

3268. Dalam lafazb lainnya disebutkan : "Yct Allah, on Ou'ri,nh knunt
Anshar, keturunan kaum Anshar dan keturunan dari keturunun kaunt

Anshar." (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Engkau ini putri seorong nabf, treliau mengatakan begitu kepada

Shafiyyah, karena Shafiyyah merupakan keturunan Nabi Harun, dan

pamannya adalah Nabi Musa, Bani Quraizah adalah keturunan Nabi
Harun, sehingga Rasulullah SAW menyebut Nabi I{arun sebagai

bapaknya, padahal antara Shafiyyah dan Nabi Harun ada beberapa

generasi. Dernikian juga beliau menyebut Al l-lasan sebagai anaknya

dan anak putrinya, begitu juga Al Husain sebagaimana disebutkan

dalam hadits-hadits lainnya. Beliau juga menyebut dirinya putra

Abdul Muththalib, walaupun sebenarnya Abdul Muththalib adalah

kakeknya. Beliau menetapkan untuk anak-anak kaum Anshar dan

cucLr-cncu mereka seperti kaum Anshar itu sendiri. Semua itu
menunjukkan bahwa anaknya anak (yakni keturunan) adalah sama

hukumnya dengan anak. Orang yang mewakafkan kepada anaknya,
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maka termasuk di dalamnya adalah cucunya dan keturunan

berikutnya. Demikian juga anak dari anak perempuan, namlln dalam

hal ini ada perbedaan pendapat. Di antara yang menegaskan masuknya

anak clari anak perempuan adalah riu'ayat yang dikeluarkan oleh Al
Bukhari, Muslim. Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dari Abu

Musa Al Asy'ari, ia berkata, "Rasululluh SAW herscbda, 'Anaknya

saudari sualu kaum adaleh termasuk mereka- "'

Bab: Apa yang Dilakukan terhadap Kelebihan llarta Ka'trah?

.ca,

:Jti JilJ Gt f
42

. -1 ' o I t c,. c

;, ri \ .li -{:; rij
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)'r; r (ei;
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:JLi.i c.r-r*j--Jl lJ,! i 4r.-,

:L-ii rp ;lu .fo,ui c:'.i .':*t-J.jit -
\-3i i\'r1 .t ',e, 6&-uL-jJr u.i ,iu

<tsrdt,
3269. Duri Abu Wail, ia menuturkqn, "Aht ducluk di dekar Sya'ibah cli

masiid ini, lalu ia herkata, 'Dulu Umar dudttk di clekatktt di tempat

cludukmu ini, lalu ia mengatakan, 'Aku berkeinginan untuk tidok

meninggalkan yang kuning (emas) maupun yang Putih (perak) di
dalamnya, kecuali aku membagikonnya kepoda kaum muslimin-' I-alu

aku katakan, 'Engkau tidak aksn melakukannya-' (lnttrr bertanyo,

'Mengapo?' Aku jawab, 'Kedua sahabatmu ticlok melakukannyo-'

Limar berkata, 'Mereka itu dua orong ponuton yang harus diikuti."'
(llR. Ahmad dan Al Bukahri)

'c-1'; li )i-l ,ip# lr 'J';:, &:UE W "aG *
,1, Ir ',rajstt'r'-;;u fiisv'ri- y*ry';i

(-t^1 I r'rs . 11, i 4:.'dt\:V,,f'.,\rr\6t;'dJ;r')
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3270. Dari Aisyah RA, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah
SAW hersabda, 'Seandtrinya luummu itu buksn futum yang baru saia
kelucrr dari jahiliyah -atau beliau mengatakan, 'keluar dari
keku/uran'-, niscaya aku gunakan pundi Ka'bah untuk kepentingan

.fi sahilillah, aku jadikan pintunya menyentuh tanah, dan aku
ntasukkan hijir ke dalamnya. "'(HR. Muslim)

Pensyarah Rahinruhullah Ta'ula rnengatakan: Yang dimaksud
dengan yang kuning adalah emas dan yang dimaksud dengan yang
putih adalah perak. Ibnu Baththal mengatakan, "Maksud Umar, karena
banyaknya manfaat bila dibagikan kepada kaum muslimin, namun
ketika diingatkan bahwa Nabi SAW (dan Abu Bakar setelahnya) tidak
melakukan itu. maka Urnar pun tidak melakukannya." Disebutkan di
dalanr Al Fatfo: Diperkirakan bahrva Nabi SAW tidak melakukan itu
adalah untuk menjaga perasaan kaum Quraisy, sebagairnana dalam
pembangunan Ka'bah sesuai dengan pondasi yang dibuat oleh Nabi
Ibrahim. Pensyarah mengatakan: Berdasarkan ini. maka menggunakan
dananya hukumnya boleh, sebagaimana lbnu Az-Zubair telah
membolehkan pembangunan Ka'bah sebagaimana pondasi yang

dibuat oleh Nabi Ibrahim karena telah hilangnya sebab yang
rnenghalanginya ketika Nabi SAW tidak melakukannya.



W'LK
KITAB WASIAT

Bab: Anjuran Berwasiat, Larangan Menunda-Nunda Wasiat dan

Keutamaan Melaksanakannya Ketika Masih llidup

'4') ,i3) l*" {-" urr 
t;- u 'ju ''* 1' 

'J"r''ii'* 
it *

$rA,',\3:))' *\ r"'b 
:r ;" *' i r..t';' Y' q' ;' ci ; I i' ;

327l.Darilbnu(Jntar,bahwasanyaRasulullahsAWhersabdq'
"Tidaklah pantas seorang muslim melewatkctn hinggct dua malam

senxentlr(tiamemptmyctisesuatuyctngingintlit+'asiatkunnya'kecuali
(semestinycr)tycrsicttittttelahtertulisclidekutkepalonya'"(HR'
Jama'ah)

F{adits ini clijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa

wasiat itu harus aitutis bila pemberi wasiat mengerti tulis menulis.

3272. Dari Abu Hurairah' ia berkala' "seorang lakiJttki datang

(kepadaNabiSAW)'lalrtbterkata"WahaiRasulullah'shadaqohapa
yang paling utama -atatt 

yang paling besar- pahalanya?' Beliau

nteni av, ab,'Stt nggtth, oyahmu t ebus annyer' kub eritahu engkctu' engkau

gt2 
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her.shadaqcth sementara englaru sendiri pelit ketika sehat, engkau

takut miskin dan ingin lelap hidup. Janganlah engkau ruenunda'rurnda

hinggct ketika a.ial telah dikerongkangan cngknu berkata begini

kepada si .fulan dan begini kepada si /ulan, padahal takdir telah

ditetapkan untuk si.fulan. "' (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

yYii';t ,i J;4'y'5, o\:)v # 1, {;r'*;';';'s..i'*
,Ji'*i ,i*')t ,e r!.;il L';l, t3'1X-'J JL.:i ;u'

, . t . o'. 
'o'. 

oa .'' . , -, . c.. \ '-- c.t c r'l

)t-bj #-;) Jl 4 ey- vs t'J,b {;"'t';i Y} i .'rUt
z) . c ti t.. 

4 '

>'rt>'r-i.\ i6.,) .(;i' ';'r-;sr 3U;) lI J\ilyt q !'t
<Uu'.jt

3273. Dari Abu Hurairah, dari Rasuluttah SAW, beliatt bersabda,
"serungguhnya luki-laki atau perempuen beramal dengan menctati

Allah selama enam ptiluh tahun, kemudian ketike ajal hampir

nrcnjemputnya, ntereka menimbulkan madhorat dalam beru,asiat,

maka u,ajiblah neralan untuk mereka." Selaniutnya Abu Httrctirah

membacaknn ayat, "sesudah dipenuhi wctsicrt yang dibuat olehnlta

atau .sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat
(kepada ahli v'sris). (Allah menetapkon yang demikian itu sebagai)

syariat yang benar-benar dari Allah." hingga "dan itulah
kemenangan yang besar." (Qs. An-Nissa' @: 12-13)2'. 1HR. Abu

Daud dan AcTirmidzi)

17 Alat <linraksud adalah: "sesudah diperuhi vtqsial ),ang elibuat olehnya atau
scsudah dibayar hutangnya dengon tidsk memberi nrudhurat (kepado ahli
v,aris). (Allah menetopkan vang demikion itu sebagai) s1'ariot yang bcnqr-benar
dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Peryantun. (Hukum-hukunr
tersebut) itu adqlah ketenluan-ketentuan dori Alloh dan Rasul-l'lya, niscoyo
Alluh memasukkanrya ke dalqm surga )'ong mengalir di dolamnya sungoi-
surtgai, sedang mereko kekal di dalamnl,a; don itulah kenrenangan )'ang besar."
(Qs. An-Nisaa' (4): I 2- I 3)

I
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.aL ji.i,# vti; ;uI ?c i\3*l!t.s
3274. Ahmad dan lbnu oi'i* :tr* '*'iyotrun 

*uknun'u' Oun

menyebutkan di dalam nya: " tujuh pul uh t ahun'-'

PensyarahRohimahullahTa,alamengatakan:Sabdabeliau
(Ticlaklah pantos seorong muslim ... dst.), yakni tidak baik' Asy-

syafi,i mengatakan. 
..Mafna hadits ini, bahwa langkah kehati-hatian

,"o.ung *.rJi* adalah hendaknya wasiatnya telah tertulis di sisinya'"

Itadits ini dan firman Allah, ,'Diwcrjibkan utcts kqmu, upubilu seorlng

cliuntara kctmtt kedarctngcm (rancla-randa) mcnil, .iikcr ia nteninggalkcm

hartct yang banyak, beiwasictt untt* ibtt-hapak dan kurib kerabotnycr

secorct ma'ruf, (ini adalah) keu'aiiban atas orang-orong yqng

bertaqwa." (Qs. Al Baqarah (2): 180) rnenunjukkan wajibnya

berwasiat. Demikian pendapat segolongan salaf. Sedangkan 'Iumhur

berpendapat sunnah, bukan wajib' Mereka rnenjawab' bahwa ayat

tersebut telah dihapus clengan ayat warisan' Abu Tsaur mengatakan'

..Wajibnya berwasiat pacla ayat dan hadits tersebut dikhususkan atas

omng yang mempunyai kewajiban syar'i yang dikhawatirkan bisa

mengakibatkan t itungnyu hak orang lain bila ia tidak

mewasiatkannya.Umpanya.iamemegangtitipandarioranglainatatt
mempunyai hutang t.pudu orang lain, dan sebagainya'" Disebutkan di

dalam Al Fatfu: iesimpulannya adalah sebagaimana dikatakan oleh

Junrhur.bahwawasiattidaklahwajibSecaramutlak.Adapunyang
berhtrkum wajib adalah bila ada hak-hak orang lain yang belum

ditunaikan. Berdasarkan keterangan yang dikemukakan, maka

diketahui bahwa wasiat itu ada yang berhukum wajib' ada yang

berhukum sunnah, yakni bagi yang mengharapkan banyaknya pahala'

ada yang berhuktim maknth, yaitu yang sebaliknya' ada yang

berhukum mnbah, yakni bila statusnya berimbang, dan ada iuga yang

berhukum huru*, yaitu wasiat yang menimbulkan madharat

sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas' "Menimbulkon

madhorat dcrlam i'osfm krmasuk perbltotan yang berdosa besar'"

Sabdabeliatr(tloninginrefuphidup).lraditsinimenunjukkan,
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bahwa melunasi huta'g dan bershadaqah dalam keadan sehat adalah
lebih utama daripada ketika dalam keadaan sakit. Sejalan dengan
Iradits ini adalah firman Ailah Ta'ala, ,,Dan belanjakoilah sebagian
dari apa yang telah Kami berikan kepacramu sleberum dcttangnya
kentqtian kepada salah seorang di antctra kctmu.,, (es. Al
Munaafiqqu, (63): l0), juga hadits yang dikeruarkan oleh Abur Daud
dan dishahihkan oleh lbnu Hibban yang bersumber dari Abu Musa
secara rnarfu', "seorang laki-laki yang ber.shadaqah satu dirham
ketikct ma,sih hidup don daram keadaan .sehat adalah tebih bcrik
daripada ia hershqdctqah seratus dirham seterah mcrti.',

Sabda beliau (maka wajibrah neraka untuk mereka). ini
merupakan arlcarnan yang sangat keras, karena menimbulkan
madharat dalam berrvasiat bisa menyebabkan masuk neraka walaupun
telah beribadah selama bertahun-tahun. Maka ticlak diragukan lagi.
bahr'l'a hal ini termasuk dosa-dosa besar. Sehingga, wasiat yang
menimbulkan madharat lebih berhak untuk dibatalkan. baik yang
diwasiatkan itu seperliga hartanya. kurang dari itu ataupun lebih
banl,ak dari itu.

Bab: Makruhnya Mewasiat lrarta Lebih dari Sepcrtiga Ilartanya
dan llui<um Mcrvasiatkan llarta untuk Ahti waris

,{), iy*, q,# o$rLi'j ,Jv q5

(^1L'j,i) .'S .fir, ,L6r :Jv
3275. Dari lbnu Abbas RA, io mengatakan, "sebaiknya manusin
(mevasiotkan) kurang dari seperriga (hartanya) hingga
sepercntpatnya, lsrrena Rasulullah sAW telah bersabdo,,sepertigct,
dan sepertiga itu sudah banyak. "'(Muttafaq .Alaih)

U?, ,s'j t ;'j't 
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3276.DariSa,dbinAbu|Yoqclctsh,ittmencerilokan,,,Rqsulullcth
SAll/ clotctng menjeng,tilkkrt ketiii c*tt menclerita sukit kerus' lalu aku

berkur,, 'Wahai Raiulullah, aku sedang menclerita sukit sebagaimanu

yang engkau lihcil, tlan aku mempun)'ai harla' ticlak ada yang

mewarisiku kecuali seorong putriku' Apa boleh uku bershadaqah

denganduapertigahurlc*u?,Beliqumenjcrv,ab,'Tidokboleh.,Aku
katakanlagi,'Bagaimanakalausetengahnyau'ahoiRosulullah?'
Beliou meiiawab, ,Tidak., Aku berkata lagi, 'sepertiga? ' Belict,

menjau,ab,"sepertiga'clctnseperrigailttsuclcthbuq'o|'aluubescu'-'
fngtflumeninggalkanahliu'orismt'tdslamkeoduunberkecukttpan
(kaya) tebih baik bagimt't daripada engkcm meninggulkan merekct

dalqm kectdaan neniaii beban bcrgi orang loin'"'(HR' Jama'ah)

.y, :">b \,*':1 ;Jw ,"4'r';,# It J';',"G:G 'Y'e':
r3.-j? '8; r;; ,iu il, J,* '€ y 3,r*,, t'*ii ti! :j6

,'Ji *- i'ilt, J'*'Jt:6 *u.;ri :iv 1+l ili 'ii
( i;,6, 

^';) 4:,i tf 'tev',.laL)e")i
3278. Dalam lafazh lainnya clisebutkan: 

,'Rasulillah SAW

men.iengukkt,t ketika ctktt sakit, lalu belitttt hertanya, ,Apukoh engkau
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telah herutqsiat?' Aku jawah, 'Ya.' Beliau bertanyct lagi, ,Berapa?,

Aku jawab, 'Dengan semuo hartaku, semuonye untuk fi sabilillah.,
Beliau bertonya lagi, 'Lalu apa yang engfuru tinggalkan untuk
anakmu?' Aku.iawab, 'Merekn itu orang-orang kaya.' Beliau berkata,
'Wa.s'iutkanlah sepersepuluhnyct.' Selctnjutnya beliau terus
menyurankon dan aku terus menowar, hingga akhirnya beliau
bersabda, 'lMasiarkanlah sepertiganya, dan sepertigu itu sudah
barytals -atau besar-. "'(HR. An-Nasa'i)

, tc

);.il\ 
'r

k 'C.6'.i; |e ,',.i :Jv ft,lt ,itiL'l-J;f)

.J=l-l' rt .StAt
3279. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dengan;;"r;. nuniusaja ia
menyebutkan: "Aku jawab, 'Ya. Aku jadikan semua harteku untrtk
kaum fakir, kaum miskin dan ibnu sabil. "'

Ini dalil yang menunjukkan dihapuskannya kewajiban
berwasiat untuk kerabat.

8.,;i+,
I'1ry .'rilt;"(

3280. Dari Abu Darda, dari Nabi SAl4/, beliau ber.sabda,
"Sesungguhnya Allah bershadaqah kepada krlian dengan sepertiga
harta kalian kettkn kalian meninggal sebagai tambahqn padct
kebaikon-kebaikan kalian, untuk dijadikan tambahan pada omal-amal
ktr I ia n. " (HR. Ad-Daraquthni)

"&r 0!

,4.tV
-44

JE .lt d! \4.a:

a a, C.
c4> rL* '; c -.,9 ',9J 9. ./J L)

ta.cl
,.-l l- o-r. .,W.l..e,,lt,

l'

.7
0t

Un&htashar IIatluI Authsr - 
gI'7



.a

Ui II

a,

q; 13 ;ns'r

*:ir iU,>.?/).*'t
2 . t),, r., / 2 't '

<Su|lt 
-oZAn ) t> )tt

,4. ,.

1; 6+L cF €':'F eLi i

32Sl.DariAmrbitlKharijah,bahwasanyaNabisAWberkhutbahdi
alos untanyct, saot itu aku bercttlo di bawah lehernya' sementara unla

irtt seclang *rngonyoh makanannya dan air littrnya meneles di kedua

hcrhuku. Saat itu aku mendengcir beliau bersabda, "sesungguhnya

Allah,AzzawaJallarelahmemberikctnhakkepadaseliapyang
ntenpuny(tihak,mukcttitlakadutvctsiatuntukpevaris'"(HR'Imam
yunsrilnukecualiAbuDauddandishahihkanolehAt-Tirrnidzi)

-L9 All \)

)Li c

f
,,

3282. Dari Abtt (Jmamuh, ict mengatakan' 
,Aktt mendengar NQbi SAW

bersubda, 'sesungguhnycr Allah telah memberikan hak kepudct setiup

yangmempunyaihtak,"makatidakctdawasiatuntukpewaris.,,'(HR.'lmam 
yang lima kecuali An-Nasa'i)

ti ir cf/'*'r'ir I '# ht'J'Y'' i6 'i6 {G It f
? ' 

(Ps'rt:^:r !'r'r> .t'r')ti-\

3233.DarilbnuAbbas,iaberkaro,',RasulullahSAWbersabdu,
'Ticlok boleh me'fi'osiatkcrn untttk seorang pewaris' kecuali bilo ahli

v, ar i s I ct innya me nghendofti' "' (HR' Ad-Daraquthni)

r ,ir: # dt'ti,,L'* ii'i';3 ) :f r
($'rflit irr'.,1 .u'.,'St'b':-ti lf 9').

3284. Dari Amr bin syu'aib, dsri a)'ahnya', dari kakeknya'

bcrhy,asanya NQbi sAll iersahcla, "Tidcrk boleh berwasiat untul(

seorong peworis, kearcili para ahli tuuris lainnya membolehkan'"

318 - Mukhtashar Natlul Authar



(HR. Ad-Daraquthni)
Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(sepertiga itu 'sudolt bonyak) menunjukkan bolehnya mewasiatkan
seperliga harta, dan yang lebih utama adalah kurang dari itu dan tidak
lebih dari itu. Disebutkan di dalam Al Fatfu: Ijnra'ulama rnenunjukkan
dilarangnya mewasiatkan lebih dari sepertiga. Namun mereka berbeda

pendapat mengenai orang yang tidak mempunyai ahli waris.

Mengenai hal ini Jumhur melarang lebih dari sepertiga. Sementara

golongan Hanafi, Ishaq, Syarik dan Ahmad dalam salah satu riwayat
darinya membolehkan, dan ini juga merupakan pendapat Ali dan lbnu
Mas'ud. serta pendapat yang dikemukakan oleh Al Utrah di dalam Al
Bafur.

Sabda beliau (kecuoli bila ohli woris lainnyo menghendaki),
ini merupakan bantahan bagi yang berpendapat tidak boleh berwasiat

lebih dari sepeftiga, yaitu bila ahli waris lainnya membolehkan.
Jumhur berpendapat, bila mereka membolehkan ketika pemberi wasiat

masih hidup, maka mereka boleh menarik kembali.

Bab: Shadaqahnya Orangyang Sedang Sakit adalah dari yang
Sepertiga

- t1, o1 o..o xi'z --oi't-'i , . oi.' o, o i".
Jt-. oJ _J *9,, .\* +el at,upl )it ;l ;.5-L.^:)l J.ij Gl f
itjrl .-,*L'riU;i'r'*t'e(, ,& ir J'yr';g'. L;u ,f:*

(Gi
3285. Dari Abu Zaid Al Anshari: Bahv,ct seorang lakiJaki
memerdelrakan enam budak ketiks ia meninggal, padahal ia tidak
mempunyai harta lainnya selain itu. Malu Rasulullah SAW mengundi

mereka, lalu memerdekakan yang dua dan yang en pot lainnya tetap

dijadikan sebagai budak (HR. Ahmad)
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SzSi.Diriwayatkan 
juga oleh Abu 3'O 

dengan maknanya' lu' iu

menyebutkan di dalaii-J*uyutnyu | -!i'i; nku ieng'etahuinya sebelum

dikuburkan, tentu 
"i'o ','iioi 

oxon dikubttrkun tli pekuburan kuum

muslimin."

3287. Dari lmran bin Hushain: Bah'n'a seorong laki'laki

memerdeka*on xrur)^"irao**o ketikcr ia meninggal, dan ia tidak

memiliki harta tliinnyo selain it.u"-matka Rasilutlah memonggil

mereka, tat" *'*ioi-'tiga mereka' kemttclian mengundi mereka'

Selaniilnya beliat't *i*"d'kokan yang dtrct dan yong empat lainnya

rctap t)iiacliXo"ub'o:S'" i'a't'' Lalu Tehalt mengucopkun kata-kata

vans keras terhodopnya (orang yangielah memelrdekakon itd' (HR,'

'Jurn"u'uh kecuali Al Bukhari)

;r&

<Urd'

(:Li irt'r1

'r:-'J&i )'-')
al
dl

dl]-ttt ti..a-t 11
- tc 'il>.)

.1r;

3288. Dalam lafazh lainnya disebutkan: Bahwa seorong laki-loki

memerdeka keenam iririry, ketika iir, *uninggal, lcilu datanglah

par(t ahti warisnyu dari kalangan orcffig-o'ing Arob' kemudian

merekcr n,mn"ii'hu R'asulullii SAll' tentung opa yang teluh

a / ., ,o\:39
bi
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dilakuknn orong tersebut. Beliau pun bertanya, " Benarkiln ia
melakukan itu? Seandctinya ktmi mengetahuinya, insya Allah komi
tidak akan menyalatkannyct. " Selanjutnya beliau mengundi para
budak itu, lalu memerdeknk tn yang dua dan tetap menjadi budak
yang empat lainnyo. (HR. Ahmad)

Hadits ini sebagai dalil yang menunjukkan samanya status
shadaqah yang lebih dulu dan yang kemudian, karena pada riwayat ini
tidak dirincikan apakah orang tersebut memerdekdkan para budak itu
dengan satu kalimat (yakni sekaligus) atau beberapa kalimat.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala rnengatakan: Ucapan perawi
(memerdeka keenom budaknya ketika ia meninggo|, Al Qurthubi
mengatakan, "Konteksnya menununjukkan bahwa ia memerdekakan
para budak itu ketika ia sedang sakit."

Ucapan perawi (Selanjutnya beliou mengundi paro budok
i t u), ini menunj ukkan d i syariatkannya mengundi.

Sabda beliau (Seandainyo karyi mengetahuinyo, insya Allolt
kami tidak akan menyalatkannya) merupakan penafsiran dari ucapan
perawi [pada hadits 3287) (Lalu beliou merrgucopkon kata-kato yang
keros lerhaclapnya), ini menunjukkan bahwa perbuatan itu sangat
buruk. demikian ini karena Allah tidak mengizinkan orang sakit
menggunakan hartanya lebih dari sepertiganya. Bila ia menggunakan
lebih dari sepertiganya, maka itu bertolak belakang dengan hukum
Allalr Ta'ala, sehingga seolah-olah ia telah menggunakan harta milik
orang lain. Kedua hadits tadi menunjukkan, bahwa shadaqahnya orang
yang sedang sakit adalah dari yang sepertiga, walaupun dilaksanakan
ketika ia masih hidup.

Bab: Wasiatnya Seorang Non Muslim, Sementara Anaknya
Memeluk Islam, Apakah lIarus Dilaksanakan?
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3289. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayuhnya' 
'lo'-i -ko.k'k'ya: 

Bahrt'a Al

,AshbinWailtetahbent,asicttrtnlukmemertlekakanseratusbudak

olas rtamanyct- talt' Hisvam' anaknya' memerdekakan limu puluh

buclak. Kent,clian unaknl,ct yang lain, yaittt Amr, henclak

menterdekakan lima ptiluh sisanya' maka ia berkatu' "Wahui

Rastrlullslt, ,r,,'nggi'l"yu aycrhku telah berwusiat untuk

ntemerdekakan ,,i't''' budak' Sementaru Hisyam telah

memerdekakanlimapuluhbttdakciasnctm{tnyu,sehinggatinggal
limcr puluh lagi- Aia boleh aku memerdekakun otqs nom(tnyu? "

Rasuruilah saw mln1owab, 
,,seandainya icr seorang muslim, lclu

kalian memerdekakai bttdak atss nomanya, atau bershadaqeth crtss

tl0nlonyo,otauberhojiatasnamany(t,muka(pahalanya)akansampui
keputlonYa. " (HR' Abu Daud)

Pensyarah Ruhimahulloh Ta'ola mengatakan: Hadits ini

mentrnjtrkkanbahwabilaorangkafirmew.asiatkanamalkebaikan
untukmendekatkandirikepadaAllah,makahalittrtidakdapat
dicapainya, karena kekufurannya telah menghalangi pahalanya'

Demikian juga yang dilaktrkan atas namanya oleh kerabatnya yang

mtrslim.Laindariittr,ticlakacladalilyangmenunjtrkkansahnyawasiat
orang kafir.

Bab: Wasiat Untuk Mewakilkan dalam IIal Khilafah'

Memerdekakan Budak dan Mengajukan Perkara Kepada I'Iakim

!(F .t'-)v'r,*r;ii;&i t'*jUH- iJu'e /t
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3290. Dari lbnu U*or, fo *rnuirrt*n, "Aku ikut hadir ketikct oyolr*,
telah ditikant. Orang-orang memuji kebaikannya. dan merekcr

mengatokan, 'Sentogct Allah membalasmu dengan kebaikan.' Ia (yakni
Umar) berkata, 'Mengharap dan takut28.' Mereka berkata, 'Tunjuklah

pengganti.' Ia berknta, 'Aku memikul urusan l<alian dalant keadaan
hidup dan mati. Sungguh aku menginginkan agar nasibku padanyct
telah cukttp. Tidak ada lagi bebqn bagiku u,alau tidok ada lagi
(kebaikan bagiku) setelah itu. Bila aku menunjuk penggctnti, ntaka
orang yang lebih baik dariku -maksudnya adalah Abu Bakar- telah
menunjuk pengganti, dan bilo aku membiarkan kalian (yakni tidak
merutnjuk pengganti), moka orsng yang lebih baikku. Rasululloh
SAW, telah menibiarkan kalian.'" Abdullah (lbu Umar) mengatakan,
" Ketika ia menyehutkan Rasulullah SAW, tahulah aktt baha,a ia tidak
akan menunjuk pengganri. " (Muttafaq'Alaih)

# Ut j1l*;t.fGt Aj ; 'Jx*) *-3 u ''? oi :-,*r_G';p

'ri ii $; ;s7i ip'r, ,a J'i, t1. :3tL'Jt,t ,-^h yi'lt €
;ori ? i,'r'si :^;,); ,.t'io, .'qr,fy 41; ,r;; yt ir Ai

28 Maksudnya adalah khilafah. Bahwa manusia ada dua jenis, yaitu
nrengharapkannya sehingga aku mau mengajukannya karena keinginannya itu.
dan yang lairrnya adalah tidak menginginkannya sehingga aku khawatir ia tidak
mampu.
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3291. Dari Aisycth: Buhwasanya Abcl bin Zam'ah tlan Su'd bin Abu

Woqqctsh mengaiukan perselisihun nrereku kepada Nabi SAW

mengenai unaknya budui zant'ah. scr'tl berkarct, "wahai Rasulullah'

saudcrrctku(yakni(itbohbinAbulliaqash)telahbenvus-iatkepaduku'
bahu,ahilctukudatang,agu.akt,tnteliharant*nyabtrc]akZgm,ah,laltl
ugur aktt ntenganrbil"yo'-k"'no clia aclalah anttkktt'" Abd bin Zam'ah

berkata,,,(Anakitu)aclaluhsauclarctku'ctnc&nyctbudakayahku.Ia
lqhir di tenlput--i"t"' a\'ahku'" Kemtttlian Nabi SAW melihctt

keserupaan yang .ielas 'l"gnn .Utbah 
(bin Abn l(aqqash)' nomltn

beliaup,nbercc'bdc'"'lantilikmrttvcthctiAbtlhinZam'ah'Anak
adalah nlilik si 

.,-,^,t,* 
lempctt ticlttr. Bertctbirlcth durinyct v,ahui

Scruclah2e. " (HR. Al Bukhari)
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3292. Dari Asy-Syarid bin Swvaid Ats-Tsaqafi: Bahwa ibunya

hemrasiot nga, fa memerdekakan seorang budak mukminah atas

namotlya.lalttiabertemyakepadaRasulullahsAWmengenaihalittt'
laltt ia mengatakan, 

,,Aku mempunl,ai seorlng bucluk perempuon

2e Beliau memerintahkan Saudah bin Zam'ah untuk berhijab darinya sebagai jaga-

jaga, walaupun ,"*.u 
-tyut'i 

iu ?dul?l] 
saudaranya' namun beliau melihat

keserupaannyu O"ngun Ui6ut' Uin etu Waqqash' sehing'ea.khawatir kalau-kalau

ia adalah anaknya Utbah, sehingga statusnya lebagai 
bukan mahrom' Karena

itulah beliar,r menterintalikan Saudah untuk berhijab darinya'

g24 
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hitqm-" Beliau bekata, "Bawalah kemari." Maka ia pun memctnggil
budak itu, lalu budok itu datang, kemttclian beliau berlanya
kepadunya, "Siapa tuhanmu?" Budok itu menjctwab, ,'Alluh." 

Beliutt
bertanya lagi, "Siapa aku?" Budak itu menjawah, ',Engkau ulusan
Allah. " Beliau bersabda, "Merdekakanlah dio, karena dia
mukminah. " (HR.Ahmad dan An-Nasa,i)

Pensyarah Rohimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan Umar
(orang yang lebih bsik doriku -moksadnyo otroloh Abu Bokor- teloh
menunjuk pengganti). Penulis berdalih dengan ini mengenai
bolehnya mewasiatkan khi lafah.

Ucapan perawi (Dori Aisyah: Bohwasanyo Abd bin Zam,ah
dst-)- Penulis menyebutkannya di sini sebagai dalil bolehnya

mewasiatkan perwakilan dalam mengklaim nasab dan mengajukan
perkara kepada hakim.

Ucapan perawi (Dari Asy-Syorid bin Suwoitl Ats-TsaqaJi ...
dst.). Penulis berdalih dengan ini mengenai bolehnya mewakilkan
dengan wasiat untuk memerdekakan budak.

Bab: Wasiatnya Orang yang Tidak Ada Lagi Orang yang
Sepertinya
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3293. Dari Amr bin Maimun, ia menutrrknn, ,,Aku melihat Umar bin
Khaththab RA di Madinah (yakni sepulang dari haji) beberopa hari
sebeltrm ia dibunuh. saat itu ia tengah berbicara dengon Hudzaifah
bin Al Yaman dan Utsman bin Hunaif (Jmar berkata, 'Bagaimana
dengan tugas kalian? Apakah kalian khau,atir membebani negeri yang
tidak mempu tnemenuhi?' Keduanya menio,wah, 'Kami menetctpkcrn
perkara (upeti) )tqng disanggupinya. Di sana banyak kebaikqn.' (Jmar
berkata,'Pertimbangkanlah, kolau-kalau kalian telah menetopkon
pada negeri ittt apa yang tidak mampu dipenuhinya.' Keduanycr
ntengatakan, 'Tidak.' (Jmar berkata, ,seondainya Allah
memperkonankanku, sungguh aku akan meninggalkan para janda irak
tidak lagi ntembutuhkan bantukan laki-laki setelahku selamanya.'
setelah itu, tidak lebih dari empat hari, akhirnya (Jmqr dibunuh. saat
ittt, anlqra qku dan umar hanya ada Abdullah bin Abas, yaitu patla
pagi icr dihunuh. seat itu, (Jmar melintas di antara duo .shaf lalu
berkota, 'Rapikan.' Setelah meraso tidak acla lagi celah, (Jmur maju
lalu bertakbir. Kemudicrn ia membaca surah l'usuf, atau surah An-
Naful otau lainnya pada raka'at pertama hingga orang-orang
(ianta'ah) bertanrbah banyak. Ia hanya sempat bertakbir, lalu aku
mendengarnya mengucapkan, 'Aku dibunuh anjing, otatt ia
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mengatakon, 'Aku elimakan anjing' ketika ia ditikam. Lulu tampok

,roing budak bertubuh kekor (non Arab) melarikan diri sambil

menyaiet-nyabetkan pisttu yang kedua sisinyo lajam' sehingga

tidaktah ia melewati orang, baik di sebelah kanan moupun di sebelah

kirinya kecuali ia menikamnya, sehingga ada liga belas orang yang

ditikamnya, tuiuh di antaranya meninggal. Ketika salah seorong kaum

muslimin melihatnya, ia melemporkan baju kurung ftaiu yang

bersambung dengan tutup kepala) kepadonya, moko tatkala budak itu

merosa rerkepung, ia bunuh cliri. sementara ilu, umar langsung

meraih tctngan Abdurrahman bin Au/. kemudian memciukannya

(untttk menggctntikannya imam shalat)' Siapa pun orung yang berada

di dekat (Jmar saat itu, tentu melihat apa yung aku lihat. Adopun

orang-orong yong berctda di srsisisi mosjid, mereka tidok

mengtetahui, mereka hanya merTsct kehilangan Suora Umor, sehingga

mer eka men gttcapkan,'S uahaonallooh. S ubh aonal laoh.' Selanj utnya

Abdtrrrcthman melanjutkan shalat dengan singkat' Setelah selesai

shalat umctr berkctta, 'Wahcri lbnu Abbcrs, lihatlah siapa yong telah

mebttnuhku.' Ibnu Abhqs beranjak sebentar, lalu ia kembali lagi

kemudian berkata, 'Budaknyet Al Mughirah.' (Jmar berkata. 'Dia

yang melakukannya?' Ihnu Abbcts menjcnt,ab, 'Benar.' umar berkata,
-'seioga 

Allah membunuhnya. Aku telah memerintahkan kebaikon

padaiya. Alhamtlulillaah, segala puii bagi Allah yang telah

menjadikan kemutianku bukan di tangan orang yang mengaku Islam'

rngrau clctn ayahmu suka mendatangkan banyak budak kafir non

Arab di Mctdinuh.' Memang Al Abbas merupakan orang yang paling

banyak memiliki buflak. Ibnu Abbos herkata, 'Bila engkau mau, aku

akan melakttkannya.' Moksudnya, 'Bila engkau mau' kami akan

membunuh 1*erika1.' (Jmar berkata, 'Engkan bohong.3o Setelah

mereka biso berbicara dengan lisan kalian, melaksonakan shalat

kalian, melaksanakan haii kalian?' selaniutnya (Jmar dibawa ke

ntmahnya, dan kami tltnrt serta bersamanya. seolah-olah orang-

orang itu tidak pernah mendapal musibah sebelum itu. Seseorang

Yakni karena memang tJmar tidak pernah memerintahkan untuk membunuh

n...r.ru, sebab pada ztrihirnya mereka itu muslim sehingga tidak boleh dibunuh.
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berkata. 'Aku mengkhsworirkonnyo.' Kemudian (Jmar diberi sari
buah lalu ia meminumnyo, namun keluar lagi tlari tenggorokannya.
Lalu ia diberi susu kemudion ia meminumnya, tapi keluar lagi dari
lukanya itu. Akhirnya mereka pun tahu bahwa ia telah mari (yakni
tidak ada horapan sembuh). Kemudian kami masuk, dan orang-orang
pun memuji-memuji kebaikannya. Lalu seorong pemuda datang
kemudian berkata, 'Bergembiralah wahai Amirul Mukminin dengon
kegembiraon yang telah diberikan Allah kepadamu, yaitu engkau
telah menyertai Rasulullah sAW dan termusuk golongan pertoma
yong memeluk Islqm sebaguimanc, yong engkau ketahui. Kemutlicm
engkou meniadi u,ali (yakni khaliJ'ah) dan engkau telah bertinclcrk aclil,
kemudian engkcru .syohid.' (Jmar menjawab. 'Aku herharap ilu cuhtp
bagiku, tidak mengurangi walau tidc,k menambahi.' setelah pemucla
itu beranjak, terrryata kainnya menyentuh tanah Qantai), maka (Jmerr

berkata, 'Pangilkan anak itu kemari.' Lalu umar berkora, 'lyahai
anak .saudaraku, angkatlah kqinmu, karena hal itlt okan lebih bersih
untuk pakaianmu dan lebih terpelihara di hadapan Tuhanmu_'
selanjutnya umer herkata, 'wohai Abduilah bin umar, periksalah
hulang-hutangku.' Lalu mereka pun menghitungnya, dan merekcr
mendapatinya sebanyak delapan puluh enam rihtt, atou sekitor itu.
umar pun berkata, ',lika bisa dilunqsi dengan harta keluorga (Jmar,
maka lunasilah dari harta mereka. Jika tidak, makq mintakan kepoda
Bani Adiy bin Ka'b. Jika belum a*up dari harta mereka, mako
mintolah kepada kaum Quraisy, dan jangan kepada selain mereka.
Tunaikanlah horta itu atas namaku.' Selanjutnya (Jmar mengatakan,
'Berangkatlah kepada Aisyah, ummul Mukminin, raru katakan

paclonl,e bahy,a Umar menyompaikan salam kepadamu. Jangcm
engkau ucapkan Amirul Mukminin, korena sekarang aku bukan lugi
amirnya koum mukminin. Kotolwn kepadanyo, bqh\uq (Jmor bin
Kharhthab mentinto izin untuk dikuburkan bersama kedua
sahabatnyo.' Maka Abdullah bin umar pun melal<sanakannya, ia
mengucapkan salam lalu meminta izin, kemudian ia pun masuk.
Didapatinya Aisyah tengah ducluk sctmbil menangis. Abtlullah
berkata, 'umar bin Khoththab menyampaikcm ssram kepculamu. la
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meminta izin untuk dikuburkan bersama kedua sahabatnya'' Aisyah

menjawab, 'Aku menginginkannya untuk diriku, dan aku tidak lagi

mewaris inya (yalcni rumohnya).' Ke t ika Ab dullah kemb ali, dikat akan,

'Ini dia Abdullah bin lJmar sudoh datang.' (Jmar berkata, 'Angkatlah

aku.'3t Lalu seorang lakiJaki menyandarkannya. Umar berkata,
,Bagaimana hasilnya?' Abdullah menjawab,'sebagaimana yanS

engkau inginkan wahai Amirul Mukminin. Aisyah mengizinkan-'

Uiar berkata, 'Alfuamttu littaah. Tidak ada yang lebih penting bagiku

selain ihr. Bila aku telah mati, bqu,olah aku (ke sana), lalu

ucapkanlah salam, kemudian ucapkan bahwg (lmar bin Khaththab

minta izin masuk. Bila Aisyah mengizinkctn, moka batvalah aku masuk.

Bila Ia menolok, maka kembalikan qku ke pekuburan kaum muslimin''

Kemudian datanglah Hafshah Ummul Mukminin, sementarq kaum

tuanita berjalan bersamanya. Ketika kami melihatnya, kami berdiri,

lalu ia masuk, kemudian ia menangis sesaat di sisi umar. Lalu kaum

taki-laki minto izin, maka Hafshah masuk (ke dalam kantar) karena

mereka hendak masuk. Kami mendengar tangisunnya dari dalam.

Merekt berkata, 'Beru,asiatlqh wahai Amirul Mukminin. Pilihlah

pengganti., (Jmar berksta, 'Aku tidak menemukan seorong pun yang

lebih berhak terhadap uruson ini selain orong-orong itu- Yaitu mereka

ketika Rastiltillah SAW wafat, beliau ridha kepada mereko.'

Selaniutrrya (Jmar menyebut Ali, utsman, Az-Zubair, Thalhah, Sa'd

dan Abdto.rahman. Lalu ia berkata, 'Kalian disaksikan oleh Abdullah

bin {Jmar, ia tidak mempunyai urusan dengan perkara ini.' seolah-

olah itu ungkapan ta'ziyah baginya. Bila kesepakatan .iatuh pada

sa,d, maka begitulah, tapi jika tidak, maka mintalah bantuannya,

siapa di antara kalian yang akan diangkat, sesungguhnya aku tidak

mingucilkannya karens kelemahan dan tidak pula pengkhianaton.'

Selaniutnya (Jmar mengatakan, 'Aku berv'asiat kepada khalifah

setelohku tentang kaum muhaiirin pertamo (yakni mereka yang

pernah melal<^ssnakan shalat ke dt.ra kiblat), hendaknya ia mengetahui

hak mereka dan menjaga kehormatan mereka. Aku iuga berwasiat

agar bersikap baik terhadap kaum Anshar, yakni mereka "yang teloh

It Kemungkinannya saat itu Umar tengah berbaring, lalu minta agar didudukkan.
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menempoti kota Madinah dan telcth beriman (Anshar) sebelum
(kedulangan) mereka (Muhajirin)32", yaitu hendaknya ia menerima
dari mereka yang baik dan memacfkan dari mereka yang tidak baik.
Aku juga berwasiat kepadanya agar bersikap baik terhadop penduduk
negeri, korena mereka itu ad(tlah bantuan yong turut membela Islam
dan mengumpulkan harta serta yang membuat musuh kesal karena
banyaknya mereka. Hendaknya ia tidak mengambil dctri mereka
kecuali dengan kerelaan merekq. Aku juga beru,as'iat kepadanya agar
bersikap baik terhadap bongsa Arab, karena mereka odalqh asulnya
bang,sa Arab. Sementora ajaran Islam adalah nrcngambil dari harta
pertengahcrn mereka untuk disqlurkan kepada kaum miskin merekct.
Aht juga berwasicrt kepadonya tentang jaminan Allah dan Rasul-Nya
SAW, agar ia melaksanakan janji pada mereka, ycritu membela
mereka bila diperangi oleh musuh mereka, dan tidak membebani
mereka kecuali yang sanggup mereka lak.sanakan.' setelah untar
meninggal, kami membauanya keluarnya, kami berangkat dengan
berjalan kaki. lalu Abdullah bin lJmar berkatct, '(Jmar bin Khaththab
meminta izin.' Aisyoh menjaw,ob, 'Masukkanlah.' Maka Jenazah
Untar pun dibawa masuk, lalu dikuburkan di sana bersama kedua
sahabatnya (yakni Nabi SAW dan Abu Bakar). Setelah selesai
menguhurkan Umar, orang-orang yang disebutkan (Jmar berkumpul.
Abdurrahman berkata, 'Jedikanlah perkara kalion pada tiga orang di
antara kalian.' Az-Zubair berkata, 'Aku menyerahkan perkaraku
kepada Ali.' Thalhah berkata, 'Aku serahkan perakaraku kepadct
Ut.smqn.' Sa'd berkata, 'Aku serohkan perkaraku kepada
Abdurrahntan bin Auf,' Selanjutnya Abdurrahman berkata, 'Siapa cli
antara kolian berdua yang berlepas diri dari ini maka kanti akon
menetapkan perkara ini padanya. Allah menyaksikan dan.iugcr Islam.
Hendaklah melihat yang terbaik pada dirinya.' Keduanya (),okni
Utsman dan Ali) diam. Selanjutnya Abdurrahman berkata, 'Apakah
kalian akan menyerahkannya kepadaku? Allah menyaksikan, bahu,ct
aku tidak akan beralih dari yang paling utama di antara kalian"'
Keduanya menjcwab,'Ya.' Selanjtttnya Abdurrahman memegqng

" Qr. Al Hasyr (59): 9.
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tangan keduanya lalu berkata, 'Engkau mempunyai hubungan kerabat

d"igan Rasulullah SAW dan lebih dulu memeluk lslam sebagoimana

yctig tetah kou ketahui. Ailah menyaksikctn, bila Aku mengangkatmu
"un{kou 

akan bersikap adit, dan bila aku mengangkat (Jtsman, maka

,rgkou akan mendengar dan mematuhi'' Kemudian ia pun

mengatakan seperti itu kepada (Jtsman' Setelah mengambil sumpoh'

Abiurrahman berkata, 'Angkat tanganmu wahai (Jtsman-' Lalu ia

berbai,atkepadanya,loluAlipunberbai'atkepadanya.setelahitu
mereka musuk lalu berba'iat kepadanyo." (Diriwayatkan oleh Al

Bukhari)
Riwayatinisebagaidalilbagiyangberpendapatbahwaorang

yang bervvasiat dan wakilnya boleh mewakilkan'

Pensyarah Rcthimaht,illah Ta'alu mengatakan: Atsar ini

menunjukkan bolehnya khilafah dimusyarvarahkan oleh segolongan

orang yang utama, ahli ilmudan ahli kebaikan, dan bolehnya

menunjuk it utifut pengganti, serta bolehnya pengangkatan khalifah

oleh para wakil umat. An].{awawi mengatakan, "ulama telah sepakat

tentang sahnya khilafah dengan penunjukkan' dan sahnya

pengangkatanolehparawakilumat,dimanatidakadapenunjukkan
,.tui.rnyu. Juga bolehnya menetapkan khilafah melalui musyawarah

sejumlah orang saja atau lainnya. Mereka juga telah sepakat tentang

waj ibnya mene gakkan khilafah.

Bab:WaliMayatMelunasil-IutangnyaBilaDiketahui
KebenarannYa
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3294. Dari sa'd Al Athwal: Bahwa saudaranya meninggar dengan
meninggalkon tiga ratus dirham dan keluarga. Ia menuturkan, "Lalu
aku hendak membagikannya kepada keluarganya, namun Nabi sAW
bersabda, 'sesungguhnya saudaramu itu tertahan dengan hutangnya.
Karena itu, lunasilah hutangnyo.' Aku berkata, 'wahai Rasulullah,
telah aku lunasi kecuali dua dinur yang diklaim oleh seorong wanita,
tapi ia tidak mempunyoi bukti.' Beliau bersobda,'Berikanlah
kepadanya, karena wanita itu benar. "' (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini
menunjukkan keharusan mendahulukan pembayaran hutang claripada
nafkah untuk anak-anak si mayit dan lainnya. Tidak ada perbedaan
pendapat mengenai hal ini. Jadi, pelunasan hutang harus didahulukan
daripada wasiat harta.
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KITAB FARAIDH
(PEMBAGIAN WARISAN DAN HUKUM'. 

HUKUMNYA)
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'i6;';';'il t
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3295.DariAbuHurairah,iaberkara,',RasulullahsAWbersabda,
'Pelaiarilahforaiddanaiarkanlah'kctrenasesunggunyafaraidh
adalah setengah ilmu, ia akan dilupakan dan yang pertama kali

dicabttt dcrri r)motka. "'(HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)

6'.t* c', ,ix ei ,j; # l' 
'J'.*'r"ti ':f

;'7; :;.i iriry .'^)rG Ui'ri a;.u L'ri ;k
qa*V ;y\

3296. Dari Abdullah bin Amr, bahwason,-a Rasulullah SAW bersubda,

"llmtt ado tiga mocctm, selain itu adalah tambahan"' yaitu: ayat

,runio*on3t,"otau sunnah yong berlaku3|, atqu faridhah (pembagion

warisan) yang utlil." (HR'Abu f)aud dan Ibnu Majah)

-'- rc t., , 7lc t/" "''rlIo-v ,.t irjrl )*i\'4 L'i :'€ Jtl

" ) . c, . .
'r a$l J^9 '9

IJ.'V

^1'r:fiUi

31 Yakni lebihan dari yang ditubuhkan'
,o yakni ayat hukum ;;;"g iilr, tidak ada keraguan dan hanya menunjukkan satu

pengertian. ^_L..^1^- ^:r^i ,-..35 yakni tuntunan Nabi SAw yang berupa ucapan, perbuatan, sifat dan pesetuJuan

beliau.
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3297- Dqri Al Alrwash, dari lbnu Mas'ud, ia berkata, "Rcrsulullah
SAW bersabda, 'Belajarlah Al eur'an dan ajarkonlah kepoda
manu:;ia. Belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada mannsict. Karener
sesungguhnya oku ini manusia yang akan moti dan ilmn ctkctn
diangkat. Dikhawatirkan ketika terjadi perselisihan di antarq dua
orang tentang.faridhah (pernbagian w*arisan) dan masalah, mereka
tidak menemukan orang yang dapat memberitahu rnereka."
(Disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal cralam riwayat anaknya,
Abdullah)

t^i*i, k';)',iL;di i1i :.# .tr J,;-_,'J$ :J$,ri *
to.'

ir-, ,rpr, J>G.iu, qILr, |Jt*ir; re*?, ,'# "[rr ;: i
L)q*\oal
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.JI:

TJ\*? ; ,Ui W oirr .--,ri(J

,r, '*i i\ry .;rl,';il#'; {\i ,s }ir";i ii F,:
l;Arr'q*'p, a'u

3298. Dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ,,Umarku

yang paling mengasihi umatku adalah Abu Bakar, yong paling keros
dalam ogama Allah adalah (lmar, yang paling tulus rasa malunya
adalah utsman, yang paling mengetahui tentang harar dan haram
adaloh Mu'adz bin Jabal, yang paling pandai membaca Kitabullah
'Azzo u'a ,lalla adalah ubay dan yong paling mengerti faraidh adalah
zaid bin Tsabit. setiap umat ada orang kepercayaan, tlan orang
kepercayaan umat ini adalah Ahu Ubaidah bin Al Jarah.,,' (HR.
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Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi danAn-Nasa'i)

Pensyarah Rahimohullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(korena sesunggunyo faroiclh aclaloh setenguh ilmu). Ibnu Ash-

Shalah mengatakan, "Kata 'setengah' di sini adalah bagian dari satu

walaupun tidak sama." Ibnu Uyainah mengatakan, "Dikatakan

setengah ilmu karena semua manusia terkait dengannya." Hadits ini

merupakan anjuran untuk mempelajari faraidh dan mengajarkannya

serta menteliharanya, karena bila telah dilupakan, maka itulah ilmu

yang pertama kali diangkat. sehingga memeliharanya lebih penting

dan dengan mengetahuinya akan lebih mempertahankannya'

Sabcla beliau (selain itu odalah tambahon) menunjukkan

bahwa ilmu yang harus dipelajari dan diajarkan adalah tiga ilmu

tersebut, adapun selain itu hanya merupakan keutamaan'

Fladits Anas dishahihkan oleh At-Tinnidzi. Al Hakim dan Ibnu

Hibban. namun hadits ini m7'llrl (mengandung cacat tersembunyi)

karena mursal. Mendengarnya Abu Qilabah dari Anas adalah benar,

hanya saja ada yang mengatakan bahwa ia tidak mendengarnya dari

Anas. Dernikian perbedaan pendapat tentang illahnya (cacatnya) Abu

Qilabah yang dikemukakan oleh Ad-Daraquthni. sementara ia sendiri

menilainya kuat, demikian juga penilaian Al Bahaqi dan Al Khatib di

dalam At Murtraj, yaitu bahwa maushtilnya (bersambungnya) karena

penyebutan Abu ubaidah, sedangkan yang lainrrya mursal. Ada jalur

periwayatan lain dari Anas yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi.

Terkait dengan judul ini, ada hadits lain yang bersumber dari Jabir

yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Ash-Shaghir dengan

isnctcl _yang lemah. juga yang bersumber dari Abu Sa'id yang

clisebutkan oleh Al ijqaili di dalam Adh-Dhu'afa, serta yang

bersumber dari Ibnl Umar yang diriwayatkan Ibnu Adiy namun di

dalamnya terdapat Kautsar yang riwayatnya ditinggalkan. Hadits ini

menunjukkan keutamaan masing-masing sahabat yang disebutkan

oleh Nabi SAW, di antaranya, bahwa Zaid bin Tsabit adalah sahabat

yang paling mengetahui tentang faraidh, sehingga memjuk kepadanya

ketika ter.fadinya perselisihan lebih utama daripada merujuk kepada
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yang lainnya, dan pendapatnya lebih diutamakan daripada pendapat

sahabat lainnya. Karena itulah Asy-Syaf i bersandar kepadanya
dalam masalah faraidh.

Bab: Pembagian Warisan Dimulai dari Dzawil Furuclhs6 (Ahli
lYaris Utama) dan Sisanya untuk 'Ashefioh31

:ju,#

32gg- Dari lbnu Abbas RA, aarf wati S,lW, Ortiou bersabda,
"Berilranlah worisan itu kepada orang-orang yang berhak
menerimanyo, sedangkan sisanya diberikttn kepada (ahli waris) laki-
laki yang pal ing berhak ( menerimanya). " (Muttafaq'Alaih)

tre(i[J' v1 a:;lr ir1; .')
3300. Dari Jobir, ia menuturkon, "lstrinya Sa'd bin Ar-Rabi' datang
kepada Rasululloh SAIY dengan membawa kedua putri Sa'd, lalu ia
berktta, 'Wahai Rqsulullah, ini kedua putri Sa'd bin Ar-Rabi', ayoh

* D:ctu,il Furudh adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu.
i? 'Ashabah bentuk jamak dari kala'ashib, yaitu orang yang mendapatkan seluruh

harta rvarisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris
yang lainnya, atau tidak mendapatkannya apa-apa jika harta warisan tidak
tersisa.
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mereko gugur bersamamu ketika perung Uhud sebagai syahid' Poman

mereka telah mengambil hartT mereka dan tidak meninggal harta

untuk mereka, don merekn tidak bisa menikah kecuctli memiliki harta''

Beliau bersabda, 'Atlah akan memberi keputuson mengenai itu'' Lalu

turunlahayatwarisan,kemudiqnRasulullahSAWmengirimutusan
kepada paman mereka, lalu mengatakan kepadanya' 'Berikan kepada

ruauoputriSa,dduapertiganyadanibumerekoseperdelap%nnya.
Adapun sisanya meriidi iiltk*u'"' (HR' Imam yang lima kecuali

An-Nasa'i)

{ilt PiJ i';|.&?r g-'t) f ')L'fi ((2u / Y c
.^.- *$ e Xt l;*; L'2; iJtt, ';Ar ''i!i'J t*fAr

(J,iirr'r1

3301. Dcrri Zaid bin Tsabit, bahwosanya ia ditanya tentanS (bagian

warisan untuk) suami dan saudari perempuan seibu sebapak. (la

menjawab), bahwa suami diberi setengahnya dqn saudari perempuon

itusetengahnya,daniamengatakan,,,Akt.tmenyohsikanRasulullah
SAW menetapkan begitu. " (HR'Ahmad)

d, i. ;ri *r't\ {'i,v tt'i6 #'4t oi 
.^* 

i';',^'o- .i'*
q:*+i'q ;r:itu. J:ld'F e il 'ri';' ".'q\rt $lr

'ri uii lj ,t': t:;\k';; ,xLr';1;ltc !';')t\1 fi Cit

d?:i;b .i't'i sG ;;l(i Gv
3302. Dari Abu Hurairah M, bahwasanya Nabi s,qi'uu"abda,
,,Tidak at]a Seorang mukmin pun kecuali ttku lebih berhak

terhadapnya di dunia dan di akhiyat. Bacalah hila kalian mau ayqt,

'Nabi iiu (hendaknya) lebih utama bagi oro''tg-orang mukmin dari diri

merekasencliri.,(Qs.AlAfozaab(33):6).Karenaitu,mukminmana
pllnyongmeninggaldctnigmeninggalkanharta,nlakadiwarisioleh
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poro ahli worisnyo, siapo pun mereka, sedangkan yang meninggalkan
hutang otou tanggungan (keluarga), maka hendaklqh datang
kepadaku, karena akuloh moulanya. " (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah Rqhimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Berikonloh warison itu kepodo orong-orong yong berhak
menerimanyo). Faraidh adalah bagian-bagian yang telah ditentukan.

Yang berhak menerimanya adalah yang telah ditetapkan oleh nash.

Hadits ini menunjukkan, bahwa setelah diberikannya bagian-bagian

warisan kepada yang berhak menerimanya (pewaris utama), maka

sisanya diberikan kepada 'ashabsh laki-laki yang paling dekat

hubungannya dan tidak disertai oleh yang hubungannyajauh.
Ucapan perawi (lolu turunloh oyot worison), yakni ayat:

*Alleh mensyoriatkan bagimu tenlong (pembagicrn pusaka/u,arisqn
untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagion seorong anak lelaki samo dengan
bagian dua orang anak perempuan." (Qs. An-Nisaa' (4): ll). Hadits
ini menunjukkan bahwa anak perempuan mendapat bagian sebanyak

dtra pertiga.

Ucapan perawi (bahwasonyo io rlitonyo lentong (bagion

warisan untuk) suami dan saudari perempuon seibu sebopok)

menunjukkan bahwa suami berhak mendapatkan setengah, dan

saudara perempuan mendapat setengah dari harta yang ditinggalkan
oleh si mayit bila ia tidak meninggalkah ahli waris yang lain selain

mereka. Demikian yang dinyatakan di dalam Al Qur'an.
Sabda beliau (sedongkan yong meninggolkan hutang atau

tanggungfln (keluarga)), Al Khilhabi mengatakan, "Ini adalah

kondisi yang ditinggalkan oleh si mayat. Maksudnya adalah orang-

orang yang biasa menjadi tanggungannya dalam keadaan tidak
berharta."
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Bab: Gugurnya Anak dari Bapak Karena Keberadaan Saudara

Seibu SebaPak

4 37; ^ri i.,F .-1i ":,; r\;'F {-yi,Ss &r* *
'oGlifr,^r1i, P ih"r'*$ M it'J'r'r;:rr: '4;';',i.

,s'el, *i1 +i:.',eiL; 
"p"St 

..,>uit 43:" io'i;'rai\i

(G6 iV'r:r-'-i1';3;i 
^t't> 

'?1.

-:.)
(J

a->l

3303. Dari Ali RA, io *,,gitokon, "sesungguhnya kalian telah

membaco ayat: ,Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau

atau sesudah dibayar hutangnya' (Qs' An-Nisau' @: 12) dan

sesungguhnya Rasulullah SAIY telah menetapkan agar melunasi

hutang sebelum pelal<sanoan wasiat. saudara-saudara kandung seibu

me'pvarisi, namun saudara-.sautlara sebapak (tidak seibQ tidok'

Seseorang mewariskan kepada saudoranya yang seibu sebapak dan

tidak kepada saudaranya yonS sebapak saja (tidak seibu)." (HR'

Ahmad. At-Tirmidzi dan lbnu Majah)

.zr') J+;Xqir 
'r1 .iilu t?

lo-o. to t ,, i,r,
:U$ a:.,6;;l;-)J1

3304. Al Bukhari;.,gu *"ri*uyutkun i*invu secara *,r'uuuq, "Belicru

telah menetapkan ogor melunasi hutang sebelum pelaksanaan

wasiat.';

PensyarahRahimahullahTa'alamengatakan:UcapanAli
(Sattrlara-saudora kandung seibu mewarisl)' yakni saudara seibu

sebapak.

UcapanA.li(namunsaudgra-saurlarosebapak(idakseibu)
ticlok),yakni anak-anak dari ibu-ibu yang lain dari satu bapak. Adapun

saudaraseibusajadisebutakhyaf.Haditsinimenunjukkan
didahulukannya saudara seibu sebapak daripada saudara sebapak saja'

Mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat'
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Bab: Saudara Perempuan Statusnya Sebagai'Ahsabaft dengan
Keberadaan Anak Perempuan

" !. o ,o., - o t o i'. t ',' '.o o .t . o /.o.) o ..(>lJ cr.,l a;rl; (t4 je tf _t' -r{l Jj- :Jti _[fJ-, J J.P f
i ,.., ',:' orc

ci';, s1'.lt:a ,;s ,'Jua .;";'eri {nl;!rt ,'r:* 'f ,p
/, :y1,'.,],;rt 1y,,re Ut "b -. q $i .;"#t i

a t o to, .t, ,, cft-i ,f Ldt i\r1..i'ti[ -{.v3 -;li' 
'"&- 

,-r:hl
a .4..(.lur;

3305. Dari Huzail bin Syurqhbil, ia menuturkon, "Abu Musa ditanya
tentang (bagian warisan untuk) anak perenlpuan, anak perempuan

dari unak laki-laki dan saudara perempuan. Ia menjawab, 'Anak

perempuan mendapat setengah dan'soudarq perempuan mendapat

setengah. Lalu temuilah lbnu Mos'ud, ia akan mengikuti pendapatku.'
Kemudian lbnu Mas'ud pun ditanya, dan disampaikan kepadanya

tentang pendapat Abu Musa, maka ia pun berkata, 'Kalqu begitu
(yakni mengikuti pendapatnya), berarti aku telah sesat dan tidak
tergolong orang-orang yang mendapat petunjuk. Aku menetapkan

dengan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW? Bogian untuk anak

perenlpuan ,setengah, untuk anak perempuan dari anak laki-laki
seperenom, sebagai pelengkap dari dua pertiga, sedangkan sisanya

untuk ,saudara perempuan "' (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan An-
Nasa'i)

,>jiJ,* Ft J'A ir:';G ,;; ti EG ,'+r.r: '-;i;r;',
t / 

o !o. t"- i, ,".' ',' ,' ' .'ii
€ 'rlJt t*i' it> v'rl.')\u ! :JLa,

3306. Ahmad dan Al Bukhari menambahkan: "Setelah itu kami

menemui Abu Musa, lolu kami sampaikan perkotaan lbnu Mas'ud,
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maka ia pun berkata, Jmganloh kiion bertonya kepadaku selama

orang alim ini masih ods di lengah kolion-"'

q r:t r'S;, ;,;t,qi *f i'ri F c. w "oi,';\ti ;
'nrri,;;:rr; ,f1i(irD .'€ :;# ar ;: ,4L *: .;';tr

(;G!
3307. Dari Al Aswsd: Bohwasanya Mtt'a& bin Jcbcl *"n topkon

bagian wsrisan unluk scrudura ryremrycrn dan anak perempuan, yaitu

masing-masing mendapal bogian setengah- Soiat itu ia sedang di
Yaman dan Nabi SAW masih hidap.(HR. Abu Daud dan Al Bukhari

dengan maknanya)

Pensyarah Rohimahultoh To'alo mengatakan: Hadits di atas

menunjukkan bahwa sardra perempuan dengan keberadaan anak

perempuan, maka statu$ya sehgai 'ashaboh, yaitu yang mengambil

sisa warisan, dan ini menryakan iimo' ulama-

Bab: Bagian Warisan untuk Krkel( dan Nenek

.t+ir1;fi: FU:j1 i3i' *,r*=Jvu;i i-e *
# i' )';, * "e*'+ 14,;e *, =Y|L* 

c :Jw

;'4 ': ; i;Atjw .;6' iij ...16r Jui 3.r*16 ,?i.\).v

r:!*',!,,7'y,k'iiri.:&r s6lf # &r J';1L';i
.-,; \ '; ?pt;f r; eiri.&-,uti i'3.:.'i'rZJ ?t-

:;u, ,rar,;.'t*.riil ii;it *,r* f ,J,; ;l';.';) 
q;rf!
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3308. Dari Qabishah bin Dzuaib, ia menuturkan, "seseorang nenek
datang kepada Abu Bakar menanyakan tentang bagian warisan untuk
dirinya. Abu Bakar berkata, 'Menurut Kitabulkth engkau tidak
mendapat bagian apa-apa, namun aku tidak tahu menurut Sunnah
Rasulillah SAW. Kembalilah sampai aku tanyakan kepada orqng-
orang.' Kemudian Umar bertanya kepada orung-orang, lalu At
Mughirah bin Syu'bah berkata, 'Aku menyaksikan Rasulullqh SAW
memberinya seperenom.' Abu Bakar bertanya, 'Apa ada orang lain
bersamamu?' Muhammad bin Salamah Al Anshari berdiri, lalu ia
nrengatakan seperti yang dikatakan oleh Al Mughirah bin Syu'bah.
Maka Abu Bakar menetapkan itu kepada nenek tersebut. Setelah itu,
datang lagi nenek yang lain dan menanyakan bagian y,arisan untuk
dirinlta, maka ia berkata, 'Menurut Kitabullah engkau tidak
ntendapotkan (tpa-apa. Tapi (menilrut sunnah Rasulullah SAW)
mendapat seperenam Bila ternyota kalian berduo samo-samct
mey,arisi harta yang samo, maka bagian itu dibagi berdua. Tapi siapa
pun di antara kalian yang mewarisi sendirion, maka bagian itu untuk
dirinya sendiri. "' (Diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali An-
Nasa'i. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

15::ir o1

6'nr,"-i .e, o--.,., o,
dt ;t c.:-'t-ajl ;1 6:Li 

-,c
'r3i J ;tlt 't*r'rf;1 .l;,#.

3309. Dari Ubadah bin Ash-Shamit, bohwasanya Nabi SAW
menetapkan untuk dua nenek seperenam bogian dari warisan yang
kenrudian dibctgi berdua. (Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad di
dalanr Al Musnad)

it tr>
.rl
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3310- Dari Buraidah, bahwasanyo Nobi SAW menetaphan bagian

untuk nenek seperenam bila tidok oda ibu- (HR- Abu Daud)

c,t.t-.-t):6 &r $;') ei,Ju j,-i i.#'Sr'" *
l. 

,,

'#;,:'-tigr1 eii 1'.,1 n;yr:::$J{ if-.;i1l
P1")i:k

331l. Dari Abdurrahman bin Yazid, ia mengatakan, "Rasululleth SAW

memberikan bagian kepoda tiga nenek sebanyak seperenam, yaitu dua

nenek tlari pihak bapak don satu nenek dari pihak ibt -*
(Diriwayatkan oleh Ad-Daraquhtni secara mursal seperti ilu)

"oi',rrii,ibt f 'd Jt,lri';tt ir,io f / ful f
tyr-1i :;*;yi 

' "V;'aiui 
.|ii 

"Ss 
ul;u;.-,r fi

.Jr3r K';) ;*,.t .L1-t r:l.ok'; irUc j ,i:'r?
g,A, €:;lyitil .('eL

3312- Dcri Al Qasim bin Muhammad, ia memfiurkon, "Duo orong

nenek datang kepada Abu Bakar Ash$hiddiq, lalu Abu Bakar hendak

menetapkon seryrenom rmtuk nenek dori pihak ibu, namun seorong

laki-laki dari golongan Anshar betkata, 'Kalau begilu enghaa

melewatkan nenek yang apabila io meninggal semenlara orang itu

masih hictup maka ia ma*arisinya-;8 Malw Abu Bakar menelapkon

seperenam itu untuk mereka herdu7-" (Diriwaya&an oleh Malik di

dalam Al lvluwoththa'\

38 Maksudnya, bahwa nenek dari pihak bapak juga nrendapat hak warisan yang
sama dengan nenek dari pihak ibu. Sebab, bila nenek dari pihak bapak itu
rneninggal sementara orang tersebut masih hidup, maka ia akan mewarisi.
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3313. Dari Imran bin Hushain: Bahwa seorong laki-laki datang

kepada Nabi SAW lalu berkata, "Anak laki-laki dari anak lakiJakiku
meningal, berapa bagianku dari warisannya? " Beliau ntenjawab,
"Seperenam." Setelah orang itu beranjak, beliau memanggilnya, lalu
beliau berkata, " Engkau mendapat seperenom lainnya. " Setelah

orang itu beranjak, beliau memanggilnya lalu berkata, "Seperenam

lainnya itu adalah pemberian " (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-
Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

t-a I

1-t^--l

?u; |'-;t -i.# ;,r JF, $-; *J:L';L oi :;$)t ,r"

t.,
oll.l)

3314. Dari Al Hasan: Bahwa Umar menanyakan tentang pembagian

v,arisan yang ditetapkan Rasulutlah SAW ttntuk kakek3e, maka Ma'qil
bin Yasal Muzani berdiri lalu berkata, " Rasulullah SAW telah

menetapkan itu." Umar bertanya, "Apa (ketetaponnya)?" Ia
menjawab, "Seperenam." Umar bertanya lagi, "Dengan siapa?" Ia
menjavtab, "Aku tidak tahu." Umar berkata, "Engkau tidak tahu.

Berarti tidak cukup (jawaban itu)." (Diriwayatkan oleh Ahmad)

3e Maksudnya bagian kakek dengan keberadaan saudara laki-laki. Apakah
keberadaan kakek rnenghalangi saudara laki-laki untuk mendapatkan bagian atau
dibagi bersama.
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Pensyarah Rahi mahull ah 70, ala mengatakan : Hadits-hadits di

atas menunjukkan bahwa bagian seorang nenek adalah seperenam'

Demikian juga dua dan tiga nenek (yakni seperenam dibagikan di

antara mereka).

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarar: Nenek yang mewarlsr

hanya tiga, yaitu: lbunya ibu (nenek dari pihak ibu)' ibunya bapak

(nenekaaripitrat.bapakl,ibudaribapaknyabapak(ibunyakakekdari
bapak).

Pensyarah mengatakan: Hadits Imran menunjukkan bahwa

kakek mendapat bagian sesuai yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW'

Qatadah mengatakin, ..Aku tidak tahu dengan siapa ia mewarisi."

Selanjutnya ia mengatakan, "Bagian minimal untuk kakek adalah

,"p"rl.ru*. Gambaian permasalahan adalah sebagai berikut:

Seseorang mati dengan meninggalkan dua anak perempuan dan orang

yang bertanya itu (yakni kakeknya orang yang meninggal itu)' maka

tugiun untuk kedua anak perempuan adalah dua pertiga sehingga

teriisa sepertiga. Lalu Nabi SAW menyerahkan seperenam untuk

kakek tersebut, dan seperenamnya tidak langsung beliau serahkan agar

tidak mengira bahwa bagiannya adalah sepertiga. Setelah ia pergi,

beliau rnemanggilnya lalu berkata, "Engkau mendapat seperenam

lainnya.,(yaknisisanya),lalubeliaumemberitahunyabahwayang
,.p"i"nu* terakhir ini adalah pemberian, yakni tambahan dari bagian

yang telah ditentukan, karena ia sebagai 'ashib' dan yang tersisa

seteiah dibagikannya yang pokok tidaklah wajib seperti yang pokok'"

Para sahabat telah berbeda pendapat dengan perdebatan yang panjang

mengenaibagiankakek.AlBukharimenyebutkankeptrtusanyang
beragam dari Ali, umar, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud tentang

bagian kakek. Sementara Ibnu Abbas menetapkannya seperti bagian

bapak, sebagaimana diriwayatkan oleh Al Baihaqi darinya dan dari

yang selainnya. Diriwayatkan juga dari jalur Asy-Sya'bi' ia

mengatakan, "Pendapat Abu Bakar dan Umar' bahwa kakek lebih

didahulukan daripada saudara laki-laki'"

Disebutkan di dalam Al trkhtiyarat: Bagian kakek menjadi

gugur dengan keberadaan saudara laki-laki dari pihak ibu, demikian
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jtrga saudara seibu sebapak atau saudara sebapak saja. Demikian
pendapat yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan dipilih oleh
sebagian sahabatnya, dan ini merupakan pendapatnya Abu Bakar Ash-
Shiddiq dan para sahabat lainnya.

Bab'. Dzawil Arhama|, Maularr dan Keturunannya, Orang yang
Mcmeluk Islam Melalui Seseorang Muslim dan Sebagainya

/22rac

uf, .^s'rrt" \u !'; i ,Ju #',jlt * r5;.^lr rj prr;"ir ,;1,
,'i orrl y ; o/':J,;i'; ir?r'& Ei ,'i orrj v ; L/,

(ov ,.r, >!rr'>'fr, 
";i 

itrr> .ii', "- fr
3315. Deri Al Uiqiam bin Ma'dikqrib, dari Nabi in*, beliru
bersabda, " Barungsiapa meninggalkan horta, maka itu untuk para
ahli warisnya. Dan oku adalah pewaris bagi yang tidak mempunyai
ahli waris, qku membayar diyatnya. dan aku mewarisinya. Paman
(dari pihak ibu) adalah pewaris bagi yang tidak mempunyai ahli
waris, ia ntembayar diyatnyo dan mewarisinya. " (HR. Ahmad, Abu
Daud dan Ibnu Majah)

u 'r-1,, ,'^t*; ;;. )a, ;,lL; oi :)p. i dt;i ,rri'*
'6; ,* Jt /"dr";;:"3'i: ;ll'"*q',.!*.i,; vL L/,
)rirr, ,'i J; v ; ;; i;;i iii ,i6 &'ct oi ,'; $t

Dzawil arham: Mereka adalah kerabat yang tidak termasuk dzawit furudh dan
tidak juga 'ashabah, seperti; paman dari pihak ayah, paman dari pihak ibu, bibi
dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu. anak laki-laki saudara perempuan, anak
perempuan dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan dan
kerabat lain yang bukan ahli waris, karena mereka tidak termasuk ashabul
furudh (clzawil furudh) dan tidak pula 'ashabah.
Maula bisa berarti: Budak; Budak yang dimerdekakan (mantan budak); orang
yang memerdekakan budak.

4t
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3316. Dari Abu U*a*oh bin Sahol: Bahwa ,roronf laki-laki

melempor seorang laki-laki dengan anak pctnah sehingga

membunuhnya, sedangknn orang yang terbunuh itu tidak mempunyai

ahli waris selain pamonnyo (dari pihok ibu). Lalu Abu ubaidah bin Al
Jarah menulis surot kepada (Jmar untuk menanyakan hal itu, mako

(Jmar membalos: Sesungguhnya Nabi SAW tel(th bersabda, "Allah

dan Rasul-Nya adalah maulanya orong yang tidak punya maulo.

Paman (dari pihak ibu) adolah pewaris bagi orong yang tidak

mempunycti ahli waris-" (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah)

."#i; iJv': ,1"i"rJr .i,-'G,-'Ai

3317. At-Tirmidzi juga meriwayatkan darinya secara *oA','iun;u
mengatakan, "Hadils hasan."

e J't'!F- *6 :' )";, y ,)r'c,tr>q ai ,f"t' it i
<|Gfr,lt i5r i,rr; .'t:ro ithLl .'^;tLi; t*'tt

3318. Dari lbnu Abbos: klrwa seorong laki-laki meninggal pada

mosa Rasulullah SAW. Ia tidak mempunyai ahli waris kecuoli seorong

budak yang telah dimerdekakonnya- Lslu beliau memberikan

warisannrqta- (Diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

, ...;'-,: ,r u :ffi .lt j-, Jt-,:ju Lrr'*lr .*t ';" -c#'*
\I r-'# ,Jui 1l-r:-Lir t ,f; ** ,)r'# )'P' ff ,t ,h'),
.'e;l-Jt t:.rJ';1-'r -4 .J-'-) $j> ."*j it?L);6 ;ti

(i.at l1'a:}it i't't',
3]19. Dari Qabishah, dmi Tamim Ad-Dari, ia menuturkon, "Aku

hertonya kepado Rosilullah SAW, 'Bogaimana sunnahnya tentang
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seorang musyrik yang memeluk Islam melalui seorong muslim?'
Beliau menjcnuab, 'Ia orang yang paring berhak terhadapnya semosa
hidup dan setelah kematiannya. "'(Hadits ini mursal, karena eabisah
tidak pemah berjumpa dengan Tamim Ad-Dari. Diriwayatkan oleh
Imam yang lima kecuali An-Nasa,i)

f
',-a\.';t4 fpi:Ju .y $tr ef) ,i 5 ?,j,f^ :ju, ,,#

(ia ,rtc
,t3r Yr -"*-rJt i{st)

,
.^;:; ,y;nf.\a- -'. - JJl . 
.-)r lJ-',

3320- Dari Aisyah: Bahwa seorang montan budak Nobi sAW terjatuh
dari dahan pohon kurmo raru meninggal, kemudian dibawakan
kepada Nabi sAllr. Beliau berranyo, "Apcrkah ia mempunyai keluarga
seketurunan? " Mereka menjawab, "Tidak." Beliau bersabda,"Berikan warisannyo kepoda sebagian wargo desonya.,,
(Dirirvayatkan oleh Imam yang Iima kecuali An_Nasa,ij

I' i;:,, JL; .G1:1up,:tri t,yrC; ,j;;:,;; c
1t)t:' 

"rfr't;i itjrl .utT rsi j i'T\t :ffi
3321. Dori Buraidah, ia menuturksn, "srorrr[ uti-ta*i dari Azcr
meninggal dan tidak meninggalkan ahli waris, mako Rasulullah sAt{
bersabda, 'Berikanlah (warisannya) kepada orong Khuza,ah yang
paling tua. "'(HR. Ahmad dan Abu Daud)

':))y,ohte- t;s) ,*rl,-ol';;. ;r (s .,,1' ai ,u"& r.t ,f
,(a, 7q ,t' 4J'ri.&xrt;i; ,j.r?rb ui e

1tu;wrf-t:t itj.,1 .3U r;iu
3322. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Nabi sAltr *"*prrroodorokon
antor pqra sahabatnya, don mereka saring mewarisi karena

lf,uthtasher ltattul Autler - 
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persoudaraon itu, hingo turunryta ayot, "Orang-orang yong

mempunyoi hubungon kerobat itu sehagiorutya lebih berhsk terhadap

sesomonya (daripda yong bukon lrerabat) di doletm kitab Allah."
(Qs. Al Anfoal (s): 75), lalu mereko mewmisi berdasarkon nctsab.

(Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah Rahimotrullah To'ola mengatakan: SaMa beliau

(Paman (dari pihak iba) odatah pewaris bogi yang tidak mempunyai

ohli waris), kedua hadits di atas dan yang semaknya dengannya

menunjukkan bahwa paman (dari pihak ibu) termasuk pewaris. At-

Tirmidzi rnengatakan, *Para sahabat Nabi SAW telah berbeda

pendapat. Sebagian mereka menyatakan bahwa bahwa paman (dari

pihak ibu)" bibi (dari pihak ibu) dan bibi (dari pihak bapak) mewarisi.

Berdasarkan hadits ini mayoritas ahli ilmu berpendapat bahwa dzawil

arham mewarisi- Adapun Zaid bin Tsabit tidak berpendapat demikian,

namun ia memasukkan warisan ke baitul mal (kas negara). Di antara

dalil yang menguatkan bahwa &awil arham mewarisi adalah hadits

yang dikeluarkan oleh Abu flaud yang bersumber dari Abu Musa:

Balrw'a Nabi SAW bersabd4 o'Putra soudori suatu kaum adalah

bagian dari mereka-"

Sabda beliau (Ia orang yang poling berhak terhndapnya

semasa hirtup dan setelah kematiannya) menunjukkan bahwa orang

memeluk Islam melalui seorang muslim, lalu orang itu meninggal

tanpa meninggalkan pewaris! maka ia (muslim yang

rnengislamkannya) itu memiliki warisannya-

Sabda beliau (Apakah ia mempunyai *elaarga seketurunon?)

menunjukkan bahwa &awil orlrum rreumrisi-

Sabda beliau (Berikan warisannya kepada sebagian worgo

desanya) menunjukkan bolehnya membagikan warisan orang yang

tidak mempunyai atrli waris ke@a salah seorang wft'ga negerinya.

Sabda beliau {Beritsanlah (u'arisonnya) lsepodo orilng

Khuza'ah yong paling Ina), konteksntra menunjukkan bahwa yang

dimaksud adalah pewarisan" karcna bila seseorang dan kabilahnya

bertemu nasabnya pada satu kakeh sementara ia sendiri tidak
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mempunyai ahli waris yang diketahui secara pasti, maka orang yang
paling tua di antarakaum itu adalah yang paling dekat nasabnya.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Ijma'ulama menunjukkan
bahwa sebab pewarisan adalah nasab, nikah danwalo'dari orang yang
dimerdekakan.

Bab: Warisan Anak Wanita yang Me/i'an danWarisan Anak
Wanita Pezina; Warisan Wanita yang MeIi,dn dlanWarisan

Wanita Pezina; Serta Keterputusan Nasab Anak Mereka dari
Bapaknya

us') 'jd fi ; ,W- ;"ij" qit *>A,.**;- i,.
to ' ,, ..1 . tG'.J t!L e js q;" d afur o'y* ,ii jt'*::" rlir ;tk 2

lier-i; .i'r
3323. Disebutkan dalant hadits yong menyebutkan tentang dua orang
yang saling meli'an yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa,d, ia
mengatakan, "Si wanita hamil, dan anaknya dinasabkan kepada
ibunya- Lalu sunnah pun berlaku, bahwa si anak mewarisi ibu dan
ibunya pun mewarisinya sebagaimana yang telah ditetapkan Altah
untttknya. " (Dikeluarkan oleh AI Bukhari dan Muslim)

';.;>l :,yi ,€;Gb v ,,iff9 :t,1.;-, JG:Ju q& q, *
,,*: ? i r:tlj ,1:>r Ai i,**r'il$i * ,;)rrSr *:- orL

67''jYr'r$i 'u'r;> .Lji- yj o;->\i
3324. Dari lbnu Abbas, ia berkota, "Rasulullah SAW bersabdet,
'Tidak ada pelacurana2 dola* Islam. Barangsiapa melakukan

" Al Asma'i menyebutkan,
perempuan, bukan wanita
budak perempuan yang

bahwa pelacuran ini yang dilakukan oleh budak
merdeka. Karena pada masa jahiliyah ada budak-

melacurkan diri untuk mendapatkan upah karena
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pelocurqn pada moso iahiliyah, maka anaknya dinasab kepada

maulonya. Bctrangsiapa mengoku anok tanpa pernikahan yang ,sah,

maka ia tidak meworisi dan tidak mewarislan'"' (HR' Ahmad dan

Abu Daud)

,#;t$,iu#'"u1r..:i,,1L';+i *# / )* f
, 

o.' 

, 
'. ' 

'

<t:u'-!t i\r1 .e ,'i'lj a;l ,r1, ,l,i'";u ,ui'11 ;?';G
/14'

3325. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya,

bohu,asanyo Nobi SAW bersabda, "LakiJaki muna pun yang berzina

tlengan wanita merdeka atau budak perempuan, maka anaknya

adalah anak zina, tidak mewarisi don tidak mewariskan. " (HR. At-

Tirmidzi)

. l4 .'Li-- , ,,. ' " ' 
/ cr! c ' c2t. c ' 

2 c '.r(,- :.,;; ^1 
,'#'dr,f :L * i: f # /.tf f
q;\ri'rf Lgry .ut-;iUr* !:u.-^7^t'A ;r

3326. Dari Amr bin s1a'aib, dari ayahnya, dari kokeknya, dari I'labi

SAW: Bahwasanya beliau menetapknn warisan dari orang yang

meli'on, untuk ibunya dan para ahli waris ke bawahnya. (HR. Abu

Daud)

Pensyarah Rahimahullah To'ala mengatakan: Hadits-hadits di

atas menunjukkan bahwa anak dari wanita yang telah me/i'ar tidak

mewarisi dari laki-laki yang telah meli'an dan tidak pula dari

kerabatnya, dan mereka pun tidak mewarisi anak tersebut. Demikian

juga anak zina. Demikian menurut kesepakatan ulama. Maka.

warisannya adalah untuk ibunya dan kerabat ibunya, dan 'ashabahnya

adalah 'oshabah dari pihak ibunYa.

perintah tuannya.
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Bab: Warisan Bayi yang Baru Lahir Kemudian Meninggal

'Jl ;0:r> .o'ris ii'rst "Sa-,t

q>lrti

3327. Dari Abu Hurairah, dori Nabi SAW, beliau bersobda, ,,Bilo

boyi yang dilahirkan menangis, mako ia mewarisi. " (HR. Abu Daud)

3328. Dari sa'id bin Al Musayyab, dari Jabir bin Abclullah dan At
Miswar bin Makhramah, keduanya mengatokan, "Rasuruilah sAW
menetapkan, 'seorang bayi tidak mewarisi kecuali ia menangis (saar
dilahirkan). "' (Disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam riwayat
anaknya, Abdullah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Bilo bayi yang dilahirkan menangis), Ibnu Al Atsir mengatakan,
"Ini menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan itu hidup. Begitu juga
bila tidak menangis namun ditemukan tanda yang menunjukkan
bahwa bayi itu hidup." Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa bila
bayi yang dilahirkan menangis atau serupanya (yang menunjukkan
bahwa saat dilahirkan ia hidup), kemudian setelah itu bayi tersebut
meninggal, maka ia mewarisi kerabatnya dan kerabatnya
mewarisinya. Mengenai hal ini tidak ada perbedaan pendapat.

ril :iG # ut ,f ;;":;,'o_.i'f
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Bab: Warisan Karent Wala' (Hubungan Orangyang
memerdekakan dengan Budak yang Dimerdekakan)

:;-i p.;r';i:'J$ fi ,&U' ,f ?
3329. Telah diriwoyatkan secara shahih dari Nabi sAW, "wala' int

milik orang yong memerdekaknn-"

.z'*3r J1': o.,), &i ? :\')i :4,)'2'q' € 1*)
3330. Al Bukhari n,#O,r,O* Oiu* riwayat tainnya: 

'"WoloJ 
oaAon

milik orang yang membayar (yakni memerdekakctnnya) dan

menanggung b iayo hiduP (nYo) - "

,>'r; ,1 i.r'il';t ,tc r;r; 'oi |P *. ;L Vi;rs 7
itr> .;r:";r ttk'1 ,;loJr *- .i-r:, ,,-rA, u.r & to;r

(Gi
3331. Dori Qatadah, clari salma binti Hamzah, bahwa maulanya

meninggal dengan meninggalkan seorong anak perempuan. Lalu Nabi

sAW memberikan warisannya lrepado anak perempuannyo sebanyak

setengah bagian, dan memberikan maulanya setengah bagian, yaitu

Ibnu Salma. (HR. Ahmad)

^i.t t'jjG; r;, j";'oi :r.rL q)1.o,.4}l c

t.,
olJ;) -4-1;.L',;*.lt *4t &

, Ol C ,. a .

f4)Jr.wf.,
I c,. 1,{ '-.o.
,JJt Jh.et Lo)^>

(*iatr':tst

3332. Dari Jabir bin 7-aid, dari lbnu Abbos, bahu,a maula Hamzah

meninggal, io meningSgalkan putrinya dun putri Hamzah. Maka Nabi

s,Aw mernberikan (worisannya) kepada putrinya setengah bagian, dan

kepada putri Homzah setengah bagian. (Diriwayatkan oleh Ad-

3Ei6 - tulhtarhar IIstlEl Anti.r
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Daraquthni)

Ahmad berdarih dengan khabar ini pada riwayat Abu Tharib,
dan berpendapat seperti itu.

Demikian juga yang diriwayatkan dari Ibrahim An_Nakha,i,
Yahya bin Adam, Ishaq bin Rahawiyah, bahw a wara' itu mirik
Hamzah. Dan telah diriwayatkan bahwa wara' itu menjadi milik
putrinya Hamzah.

i i'* d rkjlr,f e s,i i,rl)t*U',L^,6r,
G\; .,r :Uu ,iil-lnrlr Lif €j J:;;.+ ,;,rtr:
u2tr d.F, ,:i;i *',ic * i l.;r.rrtt',Lt t;2

1i;'* i "D c-,.i ;', -.,'*6 ur ir1r1 .:-;';.tt LA)
3333. Muhammad bin Abdurra;;r, Un itu ,rilo *rri*orrr*n dariAl Hakam, dari Abduilah bin syaddad, dari putri Hamzah, yakni
sctudori seibu lbnu syaddad, ia mengatakon, "Mauraku meninggar
dengan meninggalkan seorang anak perempuan. Laru Rasuluilah
sALI/ membagikan hartanya peninggarannya antara aku dan anak
perempuannya. ' Beliau menetapknn setengahnya untukku dan
setengahnya untuk dia. " (Diriwayatkan oreh, Ibnu Majah. catatan:
Ibnu Abi Laila dinilai ada kelemahan padanya)

Bila riwayat ini shahih, tentu tidak ada cacat pada riwayat
pertama, karena kemungkinannya adarah berbedanya kljadian. adajuga kemungkinan lainnya, yaitu maura ayah ditambahian kepada
anak berdasarkan pendapat borehnya pemindahan hak itu atau karena
diwarisi.

Pensyarah Rahimahurah Ts'ara mengatakan: AI Baihaqi
mengatakan, "Para perawi telah sepakat bahwa putri Hamzah adalah
yang memerdekakan." Ia juga mengatakan, ..pendapat Ibrahim An-
Nakha'i yang menyatakan bahwa ia maura Hamzah adarah pendapat
yang keliru." Yang lebih baik adarah memadukan antara kedua

Uuthtaster IVailuI Autler - 
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riwayat itu sebagaimana yang disebutkan oleh penulis Rahimahullah.
Hadits putri Hamzah -yang menyatakan bahwa ia yang memedekakan-
menunjukkan bahwa bila seorang maula meninggal dan meninggalkan
seseorang yang berhak mendapat warisannya dan orang yang

memerdekakannya, maka bagian untuk kerabatnya (yang berhak
mendapat warisannya) adalah sebanyak yang telah ditentukan,
sedangkan sisanya untuk orang yang memerdekakan, baik laki-laki
maupun perempuan- Hal ini ditegaskan oleh keumuman sabda Nabi
SAW, "V[/ala' adalah milik orang yang memerdekakan." dan "Y/ala'
adaloh milik orang yang membayar (yakni memerdekakannya) dan
ntenonggung biaya hidup(nya)." Ada perbedaan pendapat bila maula
ittr nreninggalkan dzqu,il arham dan orang yang memerdekakannya.
Dirirvayatkan dari Umar bin Khaththab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas,
Zaid bin Ali dan An-Nashir. bahwa maula orang yang

dimerdekakannya tidak mewarisi kecuali setelah dzau,il arham. Yang
lainnya berpendapat, bahwa orang yang memerdekakan didahulukan
daripada dzawil arhom dan mengambil sisa setelah dzowil arham serta
gugur bila ada 'ashabah. Riwayat yang berasal dari Qatadah
menunjukkan, bahwa bila orang yang dimerdekakan itu meninggal
dengan meninggalkan ahli waris dan 'ashabah maulanya, maka ahli
waris mendapatkan sesuai ketentuan dan sisanya untuk 'ashabah

maulanya. Yang ditegaskan oleh para ahli taraidh (pembagian
warisan), bahwa ahli waris menggugurkan bagian orang yang
memerdekakan. Hal ini ditunjukkan oleh hadits yang dikeluarkan oleh
Ibnu Abi Syaibah yang bersumber dari Amr bin Syu'aib, dari
ayahnya, dari kakeknya" bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Warisan
u.,ola' adalah untuk laki-laki yang poling tua. Wanita tidak mewarisi
dari v,ala' kecuali wala' orang yang memerdekakan." Al Baihaqi
mengeluarkan riwayat dari AIi, lJmar dan Zaid bin Tsabit, bahwa
mereka memberikan w'arisan kepada wanita dari y,ala' kecuali wala'
orang yang memerdekakan.
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Bab: Larangan Menjual lVala'atau Menghibahkannya, dan
Keterangan Tentang Saibaha3 (Budak yang Dimerdekakan

Tanpa rilala')

hr) .4-^j,'t;t *'* ;e1 '^fi :W"/r *-# i.t f
@air

3334- Dari lbnu (lmar, dari Nabi sAW, bahwosanya beliru merarang
menjual wols' dan menghibahkamya. (HR. Jama,ah)

-,fr).Yu
. .. i. .

3335. Dari Ali M, dari Nabi SAW. beliau,dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Barangsiapa
mengklaim wala' suatu koum tanpa seizin maulanya (yang
memerdekakannya dan membiayainya), malea laknat Ailah, para
malaikat dan semua manusia atasnya. Dan para hari kiamat nanti,
tidak akan diterima taubat dan tebusan darinya. " (Muttafaq 'Alaih,
namun dalam lafazh Muslim tanpa redaksi: tanpa seizin moulanya)

.i;-:;,,*i e*;- ;r,;:>C1r "ii* iiu ';"gl
3336. Namun Muslim ."rnr*rui i*;y; seperti itu dengan
tambahan redaksi tersebut dari hadits Abu Hurairatr.

t: ';!-lAt,iA.i' 
1* J\,trri*,Ju t.--? * $i c

n' saibah ialah budak yang dimerdekakan tanpa wora'. Misahrya seseonmg
membebaskan budaknya dengan mengatakan, "Tidak seorang pun mcmegang
wala'alas dirimu."
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3337. Dari Huzail bin Syurahbil, ia menuturkan, Seorang laki-laki

datang kepada Abdultah (Ibnu Mas'udl. lalu berkata, "Aku telah

memerdekakon budakku, dan aku menjadikannya saibah (merdeka

tonpa u,alq'), lalu ia meninggal dengan nteninggalkan hurta dan tidak

meninggalkan peu,aris." Maka Abdullah berkata, "Sesungguhnya

orang-orong lslam tidak memerdekakan budak tanpa v'ala',

sedangkan oreng-orang jahiliyoh memerdekakan budak tonpa wala'.

Sementara engkou adalah penanggung biayanya, mqka engkau

mewarisinya. Jika engknu meroso berdosa dan merasa bersalah

mengenai sesuatu, maka kami menerimonyo, dan kami serahkan harta

itu ke baitul mal." (Diriwayatkan oleh Al Barqani sesuai dengan

syarat Ash-Shuhih)

f;s, lroir ,Fi'ot, ,,ifi-J- v

3338. Al Bukhari juga meriwayatkan darinya: "Sesungguhnya orang-

orong Islam tidak memerdeftokan budak tonpo wala', sedangkan

orang-orong jahiliyah memerdelmkan budak tanpa walo'."

Pensyarah Rahimahullah To'ala mengatakan: Ucapan perawi

(beliau melarang meniual walo' dan menghibahkannya)

menunjukkan bahwa menjual walo' atau menghibahkannya hukumnya

tidak sah, karena wala" sifatnya abstrak, seperti nasab, sehingga tidak

bisa dipindahkan. Ibnu Baththal mengatakan, "lllama telah sepakat

tidak bolehnya memindahkan nasab, sementara hukum wala- adalah
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seperti nasab bedasarkan hadits, "wala' adalah keterkaitan seperti
keterkaitan nasab (keturunan). Tidak bisa dijuctl dan tidak pula
dihibahkan;'

Sabda beliau (tielak akan diterimo taubat clan tebusan
clarinya), hadits ini menunjukkan haramnya mengklaim walq'
terhadap seseorang tanpa seizin maulanya.

Ucapan perawi (clan aku menjaclikonnya saibah), saibah
artinya terbuang, yakni budak yang dimerdekakan tanpa wala'. Dulu
kaum jahiliyah melakukannya. kemudian Isl am menghapusnya.

Bab: Apakah Wolo'Diwariskan Atau Mewarisi Karenanya?
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3339. Dari A*r' bin Syu'aib, hri, orrnnyr,' dori' kakeknya,' ia
menuturkan, "Rabab bin Hudzaifah bin Sa'itJ bin Sahm menikahi
ummu wqil binti Ma'mar Al Jumahiyyah. Lalu ia melahirkan tiga
anak darinya. Kemudian ibu mereka meninggal, maka anak-anaknya
meu,arisinya, yaitu berupa tempat tinggal don wala' maulanyo.
Kemudian Amr bin Al Ash membawa mereka ke syam bersamanya

i'l'r, Gt', ,G';.W:, ;#i
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(yakni Rabab), tapi mereka meninggal karena Tha'un di 'Amwas'

makn Amr mewarisi mereko karena ia sebagai 'ashabah merekn-

Ketika Amr bin Al 'Ash kembali, Bani Ma'mar bin Habib

menggugatnyo mengenai wala' saudqri mereka kepada umar bin

Khaththab. (Jmar berkata, 'Aku akan memutuskan pada knlian

berdasarkan yong aht dengar dari Rasulullah SAlt. Aku mendengar

beliau bersabda, 'Apa yang dimiliki anak atau bapak (dari pewarisan

bapak atau ibu), maka menjadi milik 'ashabah, siapa pun dia'"
Selanjutnya (Jmar menetapkan itu untuk kami, dan ia membuatkon

surat pernyataon untuk kami yang didalamnya dicantumkan kesalcsian

Abdurrohman bin Auf dan Zaid bin Tsabit. " (Diriwayatkan oleh lbnu

Majah dan Abu Daud dengan maknanya)
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3340. Ahmad meriwayatkan bagian tengahnya yaitu: *Ketika Amr bin

At 'Ash kentbali, Bani Ma'mar bin Habib menggugatnya" hingga

"selanjutnya [Jmar menetapkan itu untuk kami."

Ahmad mengatakan pada riwayat anaknya' Shalih, "Hadits

Umar dari Nabi SAW, 'Apa yang dimiliki anok atau bapak (dari

pewarisan bapak atau ibu), maka meniadi milik 'ashabah, siopa pun

dia"'Demlkian yang diriwayatkan Amr bin S1'u'aib."

Diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Zaid dan Ibnu Mas'ud,

bahwa mereka mengatakan, "'Wala' itu milik yang tua." Ini pendapat

yang kami pegang, dan sejauh yang kami ketahui, bahwa ini

merupakan pendapat kebanyakan orang .

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mertgatakan: ucapan perawi

(,Amwas) adalah sebuah desa yang terletak di antara Ramlah dan

Baitul Maqdis.
Ucapan perawi (Woto' itu mitik yong tua ..- dst'), maksud

Ahmad bin Hanbal, bahwa madzhab Jumhur mengindikasikan, bahwa

#2 - Uukhtasher ilailul Authar
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walo' para maula Ummu wail binti Ma'mar menjadi milik saudara-
saudaranya, bukan anak-anaknya. Pengertian ini disebutkan di dalam
Nihayat Al Mujtahid. Hadits Umar yang keputusannya
mengindikasikan pendahuluan anak-anaknya, tapi kemudian
dikembalikan kepada saudara-saudaranya. Ini merupakan pendapatnya
Syuraih dan segolongan ulama. Alasan mereka adalah khabar umar,
karena anak-anak itu adalah 'ashabahnya, sedangkan Amr bin Al
'Ash bukan 'ashabahnya, maka wala' itu dikembalikan kepada
saudara-saudaranya karena mereka adalah 'ashabahnya. Ini
menunjukkan, bahwa wala' itu tidak diwariskan. bila diwariskan,
tentu Amr lebih berhak daripada mereka. pengertian redaksi "wala'
itu milik yang tua" , bahwa pada wala ' tidak berlaku kaidah pewarisan,
akan tetapi pewarisannya dikhususkan bagi yang tua dari anak-anak
orang yang memerdekakan atau lainnya. Bila seseorang mempunyai
dua anak laki-laki, yang mana sebelumnya ia terah memerdekakan
budak, lalu salah satu anak itu meninggal dan meninggalkan seorang
anak laki-laki (yakni cucunya orang yang memerdekakan), kemudian
orang yang memerdekakan itu meninggal, maka wala'nya
dikhususkan bagi anak orang yang memerdekakan tanpa menyertakan
cucunya. Begitu juga bila seorang laki-laki memerdekakan budak, dan
ia mempunyai dua saudara laki-laki, lalu salah satu saudaranya itu
meninggal dengan meninggalkan seorang anak laki-laki, kemudian
orang yang memerdekakan itu meninggal, maka wala'nya untuk
saudara orang yang memerdekakan tanpa menyertakan anak
saudaranya.

Al Muwaffaq menyebutkan di dalam Al Muqni,: Kaum wanita
tidak mewariskan v,ala'kecuali yang mereka merdekakan, atau yang
dimerdekakan oleh orang yang mereka rnerdekakan, atau yang mereka
mukatabkan44, atau yang dimukatab oleh orang yang dimukatab oleh
mereka. wala' tidak diwariskan akan tetapi mewarisi karenanya.

J4 Mukatab adalah perjanjian antara seorang budak dengan tuannya untuk
kernerdekaan dirinya dengan cara menebus dirinya. Di antara caranya adalah,
setelah ditetapkan harganya, budak itu rnencicil harga tersebut, sehingga ketika
telah selesai maka ia merdeka.
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Wala'tidak dapat dijual dan tidak pula dihibahkan. Wala' menjadi

milik yang tua. Bila orang yang memerdekakan meninggal dengan

meninggalkan orang yang telah dimerdekakannya dan dua anak laki-

laki, lalu salah satu anak itu meninggal dengan meningalkan seorang

anak laki-laki (yakni cucunya orang yang memerdekakan), maka

wala'nyamenjadi milik anaknya. Bila kedua anak itu meninggal, yang

mana salah satunya meninggalkan seorang anak laki-laki dan yang

satunya lagi meninggalkan sembilan anak, maka wala'nya milik

mereka bersama. Bila seorang laki-laki dan saudarinya membeli ayah

mereka, atau Saudara mereka, lalu memerdekakannya, kemudian si

ayah, atau si saudara itu membeli seorang budak kemudian

memerdekakannya, lalu ia meninggal, dan maulanya juga meninggal,

maka si lakilaki mewarisinya tanpa menyertakan saudarinya. Dalam

catatan kakinya disebutkan: Pengertian redaksi "milik y{tng tuo",

yakni orang yang dimerdekakan diwarisi oleh 'ashabah t:Ulanrrya yang

lebih dekat hubungannya dan lebih didahulukan terhadap warisannya

ketika si budak meninggal. Ini pendapat mayoritas ahli ilmu,

diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali,Zaid dan Ibnu Mas'ud'

Bab: Warisan Orang yang Telah Merdeka Sebagian
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3341. Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi sAW bersabda, "Budak

mukatab telah merdelca seftadar dengan yang telah dibayarkannya'

Diberlokukan hulatman padanya berdasarkan kadar yang telah

merdeka dari dirinya, dan mewarisi berdasarkan kadar yang telah

merdeka dari dirirrya. " (HR.An-Nasa'i)
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3342. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-
Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan." Redaksinya-. "Bila
budak mukatab menerima suotu hukuman atau warisan, mako ia
mewerisi senilai dengan kador yang telah merdeka dari dirinya."

3343;r-*;'?*:tx':,:J:;-*,f;J;
tambahan: "Diberlakukqn hukuman otosnya berdasarkan kadar yang
telah merdeka dari dirinya."

,'o . ll
4;4) ) lf

3344. Ahmad mengatakan pada riwayat Muhammad bin Al Hakam,
"Bila seorang budak setengah dirinya meredeka dan setengah dirinya
budak, maka ia mewarisi sesuai dengan kadar merdekanya. Demikian
juga yang diriwayatkan dari Nabi SAW."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ada perbedaan
pendapat mengenai hukum budak mukatabas yang telah menyerahkan
sebagian cicilannya. Abu Thalib dan Al Muayyid Bilah berpendapat,
bahwa bila budak mukatab itu telah menyerahkan sebagian dari total
nilai dalam perjanjian, maka sesuai dengan kadar itu berlaku padanya

hukum orang merdeka, baik semasa hidup maupun setelah mati, yaitu
untuk hal-hal yang bisa dibagi, misalnya: wasiat, warisan, tebusan dan
denda. Adapun yang tidak bisa dibagi, seperti: hukuman rajam,
digauli, maka berlaku hukum budak. Abu Hanifah dan Asy-Syaf i
berpendapat, bahwa tidak berlaku padanya hukum orang merdeka,
akan tetapi hukum-hukum yang berlaku padanya adalah hukum budak

as Mukotab adalah perjanjian antara seorang budak dengan tuannya untuk
kemerdekaan dirinya dengan cara menebus dirinya. Di antara caranya adalah,
setelah ditetapkan harganya, budak itu mencicil harga tersebut, sehingga ketika
telah selesai maka ia merdeka.

t,o
l.,.ra)

[ukhtashar lfdlul Authar - 365



hingga selesai penebusan kemerdekaan dirinya. Al Hafrzh

mengemukakan pendapat ini dari Jumhur. Disebutkan di dalam Al

Bafur: Pendapat LJmar, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Aisyah, Ummu

Salamah, Al Hasan Al Bashri, Sa'id bin Al Musayyab, Az-zuhri, Ats-

Tsauri, Al Utrah, Abu Hanifah, Asy-Syah'i dan Malik, bahwa

mukatab tidak merdeka sehingga ia telah melunasi semuanya' dan ia

belum merdeka walaupun telah menyerahkan sebagian besar dari

perjanjian. Mereka berdalih dengan hadits yang dikeluarkan oleh Abu

Daud, An-Nasa,i dan Al Hakim yang juga dishahihkannya, dari jalur

Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, secara marfu': "Budak

mukatab stautsnya masih tetap sebagai budak selama masih tersisa

walaupun satu dirham." Hadits pada judul ini menunjukkan

sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Muayyid Billah. Ada

pendapat lain mengenai masalah ini, yaitu bahwa budak mukatab telah

merdeka dengan adanya perjanjian itu. Alasannya, bahwa hukum

mukatabah (perjanjian merdeka dengan tebusan) sama dengan jual

beli. Namun pendapat Jumhur lebih mengena, karena kepemilikan

majikan tidak gugur kecuali setelah menerima cicilan yang

diridhainya. Bila tidak memungkinkan untuk memadukan kedua

hadits tadi, maka berpatokan pada hadits yang dipegang oleh Jumhur

adalah lebih tepat daripada hadits yang disebutkan pada judul ini.

Bab: Terhalanginya Warisan Karena Perbedaan Agama dan

Hukum Orang yang Memeluk Islam Sebelum Dibagikannya
Warisan
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3345. Dari (Jsamah bin Zaid, dari Nabi sAw, "orang Islam tidak

mewarisi orang kafir, dan orong kafir iuga tidak mewarisi orang

Islam. " (HR. Jama'ah kecuali Muslim dan An-Nasa'i)
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3346. Dalam riwayat lain disebutkan: I\samah berkata, 'iWono,

Rasulullah, apakah nanti engkau akan singgah di rumahmu di
Makkah?" Beliau balik bertanya, "Apakah 'Aqil meninggalkun
tempat singgah atau rumah untuk kita? " 'Ac1il dan Thalib mewarisi
Thalib, nomun Jafar dan Ali tidak mewarisi apa-apa, karena
keduunya muslim sedangkan 'Aqil dan Thalib kafir. (HR. AI Bukhari
dan Muslim)
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3347. Dari Abdullah bin Amr, bahwosonya Nabi SAW bersabdo,
"Pemeluk dua agama yang berbeda tidak saling mewarisi apo pun."
(HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

o / o tlo ) . o9.,.'/." ?? qY€!).:
3348. At-Tirmidzi juga meriwayat hadits serupa yang bersumber dari
Jabir.
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3349. Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Orang Islam
tidak mewarisi orang nashrani, kecuali bila ia budaknya. " (HR. Ad-
Daraquthni)
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3350. Diriwayatkan juga dari jalur lainnya yang mouquf pada Jabir'

dan ia mengatakan, "Mauquf namun terpelihara'"

'* ,-^1)"ra,
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3351. Dari lbnu Abbas, iet berkata, "Rasulullah sAW bersabda,

,setiap pembagian yang telah dibcrgikan pada masa jahiliyah, moka

tetap sebagaimana yang telah dibagikan' Dan setiap pembagian

setelah datangnya Islom, maka dibagikan sesuai dengan pembagian

Islam. "' (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits usamah

brn zaid, yakni hadits pertama, yang disertai dengan pengecuali Imam

Muslim sebagaimana klaim penulis, sebenarnya tidak seperti yang

diklaimnya. Al Hafizh mengatakan, "Ibnu Taimiyah merasa heran

terhadapAlMuntaqa(yaknikitabyangdisyarahini),yangmana
penulisnya menyatakan bahwa Imam Muslim tidak mengeluarkan

hadits ini. Kesimpulannya, hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa

seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, baik itu kafir harbi (orang

kafiryangmemerangi)ataukafirdzimml(nonmuslimyangberadadi
wilayah yang dilindungi kaum muslimin) ataupun murtad (keluar dari

Islam). Tidak ada pengecualian tanpa dalil yang mengecualikannya.

Konteks sabda beiiau (Pemeluk dua ogoma yong berbeda ticluk

saling mewarisi apa pun) menunjukkan, bahwa seorang pemeluk

ugurnu kafir tidak mewarisi pemeluk agama kafir lainnya. Demikian

pendapat Al Auza'i, Malik, Ahmad dan para pengikut Al Hadi'

iu*t rrt mengartikan, bahwa yang dimaksud dengan 'dua agama yong

berbeda, adalah Islam dengan agama lain. Adapun mengenai warisan
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orang murtad, ada pendapat-pendapat lainnya.
Disebutkan di dalam Al lkhriyarar: Seorang muslim mewarisi

kerabatnya yang kafir dzimmi dan sebaliknya, sehingga kerabatnya itu
tidak anti terhadap Islam karena adanya pertolongan bagi mereka
walaupun mereka tidak menolong kita. Orang murtad yang terbunuh
atau mati dalam keadaan murtad, maka harta miliknya diwarisi oleh
pewarisnya yang muslim. Ini pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad
dan yang dikenal dari para sahabat, karena muhadnya itu seperti
sakitnya yang mengantarkannya kepada kematiannya. Orang zindiq
munafik mewarisi dan mewariskan, karena Nabi SAW tidak
mengambil peninggalan orang munafik dan tidak menjadikannya
sebagai fr'fu. Dengan demikian diketahui, bahwa pewarisan
ditetapkan berdasarkan kondisi lahir yang tampak, sehingga sebutan
Islam secara lahiriyah tetap berlaku pada orang munafik. Demikian
menurut ijma'ularna.

Bab: Pembunuh Tidak Mewarisi, dan Diyaf? Orang yang
Dibunuh Untuk Para Ahli Warisnya
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3352. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi
SAW, beliau bersobda, "Pembunuh tidak mewarisi apa-apc. " (HR.
Abu Daud)
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3353. Dari (Jmar, ia berksta, "Aku *eidengar Nabi SIW tersaUa,

Yaitu harta yang didapat dari non muslim dengan jalan damai (tidak melalui
peperangan).
Diyat adalah denda harta karena membunuh atau melukai.

i
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,,Pembunuh tidak berhak terhadop warisctn." (Diriwayatkan oleh

Malik di dalam Al Mrwaththa', Ahmad dan Ibnu Majah)
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3354. Dari Sa'id bin ), ,uro*ru" bahwa (Jmar berkata, ,,Diyat rru

trntuk kerabat terbunuh. Dan istri tidak mewarisi diyat suominya'"

Maka Adh-Dhahhak bin sufyan At Kilabi berkata kepadanya, bahwa

Rasulullah mengirim surat kepadaku: "Berikan warisan kepada

istrinya Asy-yam Adh-Dhbabi dari diyat suaminya." Maka umar

menarik ttcaponnya. (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan ia

menshahihkannYa)

.:ti; at \\s ;r UG irt'-,t
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3355. Diriwayatkan juga oleh Malik dari riwayat Ibnu Syihab dari

Umar dengan tambahan: Ibnu syihab mengatakan, "Pembunuhan

Asy-yam itu adalah pembunuhon tidak sengaia'"
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3356. Dari Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya,

bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan: Bahwa denda pembunuhan

diwarisi oleh para ahli waris orang yong terbunuh sesuai dengan

ketetapan pembagian warisan. (HR. Imam yang lima kecuali At-

Tirmidzi)
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3357- Dari Qurrah bin Da'mush, ia menuturkan, 
'"Aku 

dan pamanku
(dari pihak bapak) menemui Nabi SAW, lalu aku berkata, 'Lllahai
Rasululloh, ia memiliki diyat ayahku. Suruhlah ia agar
memberikannyo kepadaku. Ayahku dulu terbunuh pada maso
jahiliyah.' Beliou bersabda, 'Berikan kepadanya diyot ayahnya.' Aku
jugo bertanya, 'Apakah ibuku mempunyai hak terhadap diyat itu?'
Beliau menjawab, 'Ya.' Diyatnya adalah seratus ekor untq."
@iriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab Tarikhnya)

Pensyarah Rahimqhullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Pembunah tidak meworisi apa-apa), hadits ini dijadikan dalil oleh
mereka yang berpendapat, bahwa pembunuh tidak mewarisi, baik
pembunuhan itu.sengaja maupun tidak disengaja. Demikian pendapat
Asy-Syaf i. Abu Hanifah beserta para sahabatnya, dan mayoritas ahli
ilmu. Mereka juga mengatakan, "Tidak mewarisi harta dan tidak pula
diyat."

Sabda beliau (Berikan warisan kepada istrinya Asy-yam Adh-
Dhbabi dori diyat suaminya) menunjukkan bahwa istri mewarisi diyat
suaminya sebagaimana mewarisi hartanya.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarar: Jika dua orang yang saling
meu'arisi meninggal, dan tidak diketahui siapa yang lebih dulu
meninggal, maka masing-masing tidak saling mewarisi. Demikian
pendapat Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syaf i. Orang yang menyuruh
untuk membunuh orang yang akan diwarisinya, tidak mewarisinya.
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Batl: Para Nabi Titlak Meninggalkan Warisan
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3358. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq M, dari Nabi SA,W, beliau

bersabda, "Komi (para nabi) tidak meninggalkan warisan' Apa yang

kami tinggalkan adalah shadaqah' " (Muttafaq'Alaih)
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3360.DariAisyahM:BahwaketikaNabisAWmeninggal,paraisrri
beliau ingin mengutus lJtsman kepada Abu Bal<or untuk menanyakan

warisan mereka, nomttn Aisyah berkata, "Bukankah Nabi SAW telah

bersabda, 'Kami (para nabi) tidak meninggalkan warisan' Apa yang

kami t in ggal kan adal ah shadaq oh' ?" (Muttafaq' Alaih)
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3359.Dari(Jmar:BahwasanyaiaberkatakepadaUtsmon'
Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair, Sa,d, Ali dan Al Abbas, ,,Aku

persalrsikankaliankepadaAllah,yangdenganseizin-Nyalangitdan
bumi berdiri. Apakah kalian tahu bahwa Rasulullah sAl{ telah

bersabda, 'Kami (para nabi) tidak meninggalknn warisan' Apa yang

kami ringgalkan adalah shadaqah'?" Mereka menjawab' "Yo'"

(Muttafaq 'Alaih)
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3361. Oori,Abu Hurairah RA, ia Urr*,o,' "norrirttoi Sn* bersabda,
'Para ahli warisku tidak berbagi dinor. Apa yang aku tinggalkan
setelah naftah para istriku dan upah pekerjaku, maka itu adarah
shadaqah. " (Muttafaq'Alaih)

.6r'. \ ) t3i-:';r:'*,i-V :I;il P'q.',
3362. Dalam salah satu lafazh Ahmad disebutkan dengan redaksi:
"Paro ahli warisku tidak berbagi dinar dan tidak pula dirham.',
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3363. Dari Abu Hurairah: Bahwa Fathimah M bertanya kepada Abu
Bakar, "Siapa yang akan mewarisimu bila engkau meninggal?" Ia
menjctwab, "Anakku dan keluargaku." Ia bertanya lagi, "Mengapa
kami tidak meworisi Nabi SAW?" Abu Bakar menjau,ab, "Aku telah
mendengar Nabi SAW bersabda, 'sesungguhnya nabi itu tidok
meworislron.' Aknn tetapi oku menganggung orong yang ditanggung
oleh Rasulullah SAW, dan aku memberi naftah kepada orqng yang
biasa diberi noJkqh oleh Rasulullah SAW." (Diriwayatkan oleh
Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Konteks hadits-
hadits di atas menunjukkan bahwa para nabi tidak mewariskan, dan
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bahwa semua harta yang ditinggalkannya adalah shadaqah. Hal ini

tidak bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, "dan Sulaiman telah

mewarisi Daud' (Qs. An-Narnl (27): 16), karena yang dimaksud

warisan pada ayat ini adalah warisan ilmu, sebagaimana dinyatakan

oleh segolongan ahli tafsir.

Ucapan Abu Bakar (Akan tetapi aku menganggang orang

yang ditanggung oleh Rasulullah SAW, clan sku memberi naJkah

kepada orong yang biasa diberi naJkah oleh Rasulullah SAln
menunjukkan, bahwa kewajiban khalifah yang bertugas setelah

Rasulullah SAW adalah menanggung orang yang biasa ditanggung

oleh Rasulullah SAW dan menafkahi orang yang biasa dinafkahi oleh

beliau.
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(MEMERDEKAKAN BUDAK)

Bab: Anjuran Memerdekakan Budak

?tr 5-*.i'-,t, '&:r',*i J :Jv e d, a ,,*";;; ei V
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3364. Dari Abu nur*rri M, dari Nobi SAW, beliau bersabda,
"Barangsiapa memerdekakan budak yang muslim, maka Allah akan
membebaskannya onggota tubuhnya dengan onggota tubuh budak
tersebut dari nerako, hingga Allah membebaskan kemaluannya
dengan kemaluan budak tersebut. " (Muttafaq 'Alaih)

*'# dt=*f i:;r'ra;r;l'oi * ;r;t's..i i f,c *
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3365. Dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari Abu Umamah dan sahabat
Nabi SAW yang lainnyo, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Muslim
mqno pun yang memerdekakan orang muslim, maka orong yong
dinterdekakan itu akan menjadi pembehasnya dari neraka, setiap
anggota tubuh orang yang dimerdekakannya itu membebaskan setiap
onggota tubuhnya. Dan muslim mano pun yong memerdekakan dua
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wonitct muslimcth, maka leedua wanita itu meniadi pembebosnya dari

neroko, yong mana setiop anggota tubuh mereka membebaskan setiap

anggoto tubuhnya. " (HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

o'7 c --aI ce--d e.o-r Ji ,;'; ; *{ *-tjt ,y;ti^l >it'r'o-.irll-.i,Vs
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3366.ahmad dan Abu Daud jugu ,n"ri*ayatkan -u*ru au.i .i*uyut
Ka'b bin Murrah atau Murrah bin Ka'b As-Sulami, dengan tambahan:

"Dan wanita muslimah mano pun ysng memerdekakan seorang

wanita muslimah, maka wanita yang dimerdekokannya itu meniadi

pembebasnya dari neraka, yang mona setiap anggota tubuh wanita

y a n g d i m e r d e kakanny a m e mb e b a s kn n s e t i ap onggo t a t u b u hny a ."

toti.;Ui iJv t'J*tf .l*tri tf ,nr 
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3367. Dari Abu Dzar, ia menuturlrun, "Aku berkatq, 
"Wal,ofRasulullah, amal apakah yong paling utama?' Beliau meniowab,

'Beriman kepada Allah dan berjihad fi sabilillah.' Aku bertanya lagi,

'Memerdekakan budak yang bagaimanoknh yang paling utama?'

Beliatt menjowab, 'Yang paling berharga bogi pemiliknya dan paling

tinggi harganya. "' (Muttafaq'Alaih)

'"olt";:;1x'{t Ai*"ei 6t,&' ?:dt'*L d# f
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3368. Dari Maimunoh Ointi ,qt Harits RA: Bahwasanya ia
memerdekakan budak perempuannyo, nemun ia belum meminta izin
kepada Nabi sAW. Ketika tiba hari gilirannyo, Maimunah berkata,
"Apakah engkau tahu wahai Rasulullah, bahwa aku telqh
memerdekakan budak perempuanku? " Beliau balik bertanya,
"Engkau sudah melakukannyo?" Ia menjawbb, "Yo.'Belisu
bersabda, "Seandainya engkau memberikannya kepada poman-
pamonmu, tentu itu akan lebih besar pahalanya bagimu. " (Muttafaq
'Alaih)

Hadits ini menunjukkan bolehnya wanita bershadaqah tanpa
seizin suaminya, dan bahwa menjalin hubungan tali keluarga adalah
lebih utama daripada memerdekakan budak.

'e^Ui'J' r.,'rl'ei.,i,.i,' ji, t-'i :J6 1r ; ;g *tii i q.'C)& ,r)'y,, y*i ybl *ai ea,
@;3;b .'" y';t-' c JL?*i:Ju,/

3369. Dari Hakim bin Flizam, ia menuturkan, "Aku berkato, 'Wahoi
Rasulullah. Bagaimano menurutmu tentang ibadah-ibadah yang teloh
aku lakukon pada masa jahiliyah, yaitu yang berupa shadaqah,
memerdekakan budak dan menjalin tali kekeluargaan, apakah aku
mendapatkan pahala dari itu?' Beliau menjawab, 'Engkau menerima
keboikan yang telah lalu."'(Muttafaq 'Alaih)

Hadits ini sebagai alasan bahwa pemerdekaan budak yang
dilakukan oleh orang kafir hukumnya sah, dan bila itu terjadi maka ia
berhak terhadap wala'nya (hubungan kekerabatan dengan budak yang
dimerdekakannya).

Pensyarah Rahimehullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan bahwa memerdekakan budak termasuk ibadah yang
bisa melepaskan pelakunya dari api neraka, dan bahwa memerdekakan
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budak laki-laki lebih utama daripada budak perempuan'

Sabdabeliau(Yangpalingberhargabagipemiliklryc)yakni
kecenderungan mereka lebih kuat terhadapnya, sehingga

memerdekakan budak yang seperti itu biasanya terjadi karena

ketulusan, yaitu sejalan dengan firman Allah Ta'ala, "Komu sekali-

kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna)' sebelum kamu

mena/kahkan sebagian hartq yang kamu cintai." (Qs. Aali 'Imraan

(3): e2).

Sabda beliau (Engkou menerima kebaikon yong telah lalu)

menunjukkan bahwa amal kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir

ketika masih kafir, maka akan dicatat sebagai pahalanya bila ia

memeluk Islam, sehingga hadits ini mengkhususkan hadits, "lslam itu

menutup apa yang telah lalu." Tertutupnya dosa-dosa orang kafir

dengarr keislamannya juga disyaratkan ia berlaku baik setelah Islam'

Hal ini berdasarkar, .i*uyut yang dikeluarkan oleh Muslim di dalam

kitab Shahihnya dari hadits Abdullah bin Mas'ud, ia menuturkan,

"Kami berkata, 'Wahai Rasulullah. Apokah kami akan disiksa karena

apct yang telah kami lahtkan poda masa jahiliyah?' Beliau meniawab,
:Siopo iors berlaku bcrik di dalam Islam' maka tidak akan disil<sa

atai apa yang telah dilakukannya pada masa jahiliyah. Sedongkan

orang- yang berlaku buruk di dalsm Islom moka akctn disil<sa korena

o*ot yong lalu dan yang lainnya. "' Hadits Hakim menunjukkan

sahnya pernerdekaan budak yang dilakukan oleh orang kafir ketika

masih kafir dan ia akan mendapatkan pahalanya setelah memeluk

Islam, begitu juga shadaqah dan silaturahminya'

Bab:MemerdekakanBudakdenganSyaratMelayani
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3370. Dari safinah Abu Abdirrahman, ia menuturkan, "Aku

dimerdekckan oleh (immu Salamah, dan ia mensyaratkan agar aku

melayani Nobi sAW sepanjang hidupnya." (HR. Ahmad dan Ibnu
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Majah)
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337 l. Dalam lafazhlainnya disebutkan: " Dulu aku' sebogai irarW,ya
Ummu Salamah, kemudian ia berkota, 'Aku memerdekakanmu dengan
syarat engkau melayani Rosulullah SAW selama hidupmu.' Maka aku
jawab, 'Walaupun engkau tidak mensyaratknn itu padaku, cku tidak
akan meninggalkan Rasulullah SAW selama hidupku.' Lalu ia
memerdekakanku dan mensyaratkan itu padaku." (HR. Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini
menunjukkan sahnya pemerdekaan budak yang dikaitkan dengan
persyaratan. Ibnu Rusyd mengatakan, "Mereka tidak berbeda
pendapat mengenai budak yang dimerdekakan tuannya dengan syarat
mengabdi kepadanya selama beberapa tahun, karena kemerdekaan itu
tidak sempurna kecuali dengan pengabdiannya." Ibnu Ruslan
mengatakan, "Mereka berbeda pendapat mengenai hal ini. Ibnu Sirin
menetapkan berlakunya syarat dalam hal ini. Ketika Ahmad ditanya
tentang hal ini ia menjawab, 'Pengabdian ini dibeli dari pemilik yang
mensyaratkannya.' Ditanyakan lagi, 'Dibeli dengan uang?' Ia
menjawab,'Ya."'

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarar: Bila penjual mensyaratkan
bolehnya memanfaatkan barang yang dijualnya untuk orang lain
selama masa tertentu, maka hal itu boleh menurut para sahabat kami.
Mereka berdalih dengan hadits Ummu Salamah, bahwa ia
memerdekakan Safinah dan mensyaratkannya untuk mengabdi kepada
Nabi SAW selama hidupnya. Pengecualian mengabdi kepada orang
lain (selain orang yang memerdekakannya) adalah seperti
pengecualian dalam penjualan.
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Bab: Pemilik Budak yang Statusnya Kerabat Mahrom

bf vf iltr, t:, ,s=ov ,B *r J'r, i6 ri6 ^# e;|i'€i *
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3372. Dari Abu Hrroiroh RA, ia berkata, '"Rosrlullah SAW bersobdo,

'Tidaklah seorang ctnak dianggap berbaktls kepada ayahnya kecuali

ia mendapatinyo sebagai budak, lalu iq membelinya kemudian

me merde kakannya. "' (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

(Gfr' 11 i:;i' '"t't-t> .?'1
3373. Dari Al Hasan, dari Samurah. balwasanya Nabi SAW

bersabda, "Barangsiopo memiliki budak yang stotusnya kerabot

mahrom, maka budak itu merdeka." (HR. Imam yang lima kecuali

An-Nasa'i)

*7"'t6:--r1!fu 6'rfj
3374. Dalam lafazh Ahmad disebutkan a"rrg* redaksi: 

"':*oka'iodimerdekakon."

.?fr iy E G'r'; 7Ut ;';L ;p',11''6ir1
3375. Abu Daud juga meriwayatkan dari Umar bin Khaththab secara

mauquf seperti hadits Samurah.

i$r1 .6'1, L f*.i v 'iu;
a8 Yakni tidak dianggap telah memenuhihaknya.
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3376. Anas M meriwayatkan: Bahwa beberapa loki-laki dari
golongan Anshar meminta izin kepada Rasulullah SAW, lolu mereka
berkota, "l{/ahai Rasulullqh, izinkan kami untuk membeboskan putra
saudari kami, Abbas, dari tebusannya." Nqmun beliau menjawob,
"Janganlah kalian meninggalkan darinya walaupun satu dirham."
(HR. Al Bukhari)

Ini menunjukkan, bahwa bila di antara para tawanan perang
terdapat kerabat, namun kerabat itu belum menjadi miliknya (yakni
para tawanan belum dibagikan, atau ketika pembagian para tawanan
kerabat itu tidak diberikan kepadanya), maka tidak dimerdekakan
dengan hubungan kekerabatan itu, walaupun Al Abbas memang
kerabat mahrom Nabi SAW dan juga Ali RA.

Pensyarah Rohimahullah Ta'ola mengatakan: Sabda beliau
(Tidaklah seorong anak dianggap berbakti kepada ayahnya kecuali
ia mendapotinya sebagoi buclak, lalu ia membelinya kemudion
memerdekakannya), yakni tidak dianggap telah memenuhi hak-
haknya kecuali dengan membelinya lalu memerdekakannya.
Konteksnya menunjukkan bahwa sang ayah tidak langsung merdeka
hanya dengan pembelian itu, akan tetapi harus dimerdekakan.
Demikian menurut golongan Zhahiri, namun ulama lainnya tidak
sependapat, mereka mengatakan, bahwa sang ayah langsung merdeka
dengan pembelian itu.

Sabda beliau Oang statusnya kerabil mohrom), yakni orang
yang mempunyai hubungan kekeluargaan berdasarkan garis
keturunan, yang mana hubungan ini menyebabkan haram menikah.
Ibnu Al Atsir mengatakan, "Yang berpendapat demikian adalah
mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in. juga Abu
Hanifah serta para sahabatnya dan Ahmad. Yakni bahwa orang yang
memiliki budak yang statusnya sebagai kerabat mahrom, maka budak
itu dimerdekakan, baik laki-laki maupun perempuan.

Ucapan mereka Qtutra saudari kami), maksudnya bahwa
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mereka adalah paman ayahnya, yakni Abdul Muththalib'

Bab: Orang yang Menrsak Tubuh Budaknya' Maka Budaknya

Merdeka

t. c I t.,.
(Ja>l ol-2;)

3377. Dari Ibnu Juraii, dari Amr bin syu'aib, dari ayohnya, dari

kakeknya, yakni Abdulloh bin Amr: Bahwa Zinba' -Abu Rouh-

mendapati budak laki-lakinya sedang bersama budak perempuannya,

makai, *enghukumnya dengan memotong hidungnyo. Lalu budak itu

menghadap Nabi SAW lalu beliau bertanya, "Siapa yang melakukan

ini padamu?" Budak itu menjawab, "Zinbo''" Nrtbi SAW pun

memanggilnyo, lalu beliau bertanya, "Apa yang membuatmu

melakukan ini?" zinba' menjawab, "Budak itu melakukan anu dan

anu.,, lv{aka Nabi sAW berkota kepada budak itu, "Pergilah, engkau

merdeka." Budak itu berkata, "Wahai Rasulullah, rnaula siapa aku

382 - ilukhtashar Ileflul Authar
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ini?" Beliau menjawab, "Maula Allah dan Rasul-Nyo." Kemudian
Rasulullah SAI( mewasiatkannya kepada kaum muslimin. Ketika
Rasulullah SAW meninggal, orang itu mendatangi Abu Bakar, lalu ia
berkata, "Wasiat Rasulullah SAW." Abu Bakar menjawab, "Ya. Kami
berikan naftnh kepadamu dan keluargamu." Selanjutlryo Abu Bakar
memberlakulmn itu hingga meninggal. Ketika (Jmar binKhaththab
menggantikannya, orang itu mendatanginya, lalu ia berkato, "Wasiat
Rasululloh SAW." Umar berkota, "Ya. Engknu mqu ke mano?" Ia
menjawab, "Mesir." Maka Umar pun menulis surat kepada gubernur
Mesir untuk memberinya tanah agar ia bisa makan dari
p e ngha s il anWa. (HR. Ahmad)

e?t;Fyti:"€':
93J-j 6 ,W ;ut J'yr'iii.- ,v.)b dt e s*rie i,ss

(*6 uf, ilrt,'i: ittr>
3378. Dalam riwayat Abu Hamzah ,lsh-St ofra| disebutkon:
Diceritakan kepadaku oleh Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari
kakeknya, io menuturkan, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi
SAW sambil berteriak-teriak, maka Rasulullah SAIY bertanya, 'Ada
apa denganmu?' Ia menjav,ab, 'Tuanku melihotku mencium budak
perempuannya, lalu ia memotong kemaluonku.' Nabi SAW berkata,
'Panggillmn orang itu kemari-' Maka orang itu pun dicari namun
tidak ditemukan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Pergilah.
Engkau merdeko. "'(HR.Abu Daud dan Ibnu Majah)
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3379. Dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan: Orang itu berkata'

"Siapa penanggungku wahai Rasulullah?" Lalu ia mengatakan'
,,Bagaimana bila manton tuanhl memperbudakku lagi?,, Rasulullah

SAW bersabda, "(Engkau) tanggungan setiap mukmin atou muslim'"

Diriwayatkan,bahwaSeoranglaki-lakimendudukkanbudak
perempuannya di atas tungku panas sehingga membakar pantatnya'

maka Umar memerdekakannya dan memukul laki-laki tersebut'

Riwayat ini dikemukakan oleh Ahmad dalam riwayat Abu Manshur'

Lalu ia mengatakan, "Begitu juga yang aku katakan'"

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di

atasmenunjukkan,bahwamerusaktubuhbudaktermasuksebab
kemerdekaan si budak. Ada perbedaan pendapat, apakah kemerdekaan

itu langsung terjadi karena perusakan itu? Disebutkan di dalam l/
Bafuri,a*iali,AlHadi,AlMuayyidBillahdanparaulamalrak,
bahwa kemerdekaan itu tidak langsung terjadi, akan tetapi tuannya

diperintahkan untuk memerdekakan, bila ia menolak maka

diLerlakukan oleh hakim. Malik, Al-Laits, Daud dan Al Auza'i

mengatakan, 
..Langsung merdeka karena perusakan itu.,, Disebutkan

di dalam Al Bafur juga, bahwa bila yang melakukan kerusakan itu
'bukan tuannya, maka tidak menyebabkan kemerdekaannya. Namun

menurut Al Auza'i bahwa budak itu merdeka (yang dibayar oleh

pelakunya), dan harganya diberikan kepada pemiliknya'

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Blla pemilik memaksa

budaknya melakukan perbuatan keji, maka budak itu merdeka karena

pemaksaanifu.Inisalahsafupendapatdidalammadzhabkami.

Bab:MemerdekakanBudakyangDimilikiBersama
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3380. Dari lbnu Umor RA, bahwasanya Nabi SALI/ bersqbda,
" Barangsiapa memerdekakan bagian budak yang dimiliki bersama,
sementara ia mempunyai uang yong mencapai (sisa) harganya, mako

sisa harganya ditanggung olehnya dengan harga yang adil, kemudian
ia memberikon harga itu kepada para pemilik yang lain, selanjutnya
budak itu dimerdekakan. Jiko tidak, maka ia telah merdeka senilai
bagian yong telah dimerdekakan." (HR. Jama'ah)

. i v 'o r: , 't;', 
tuPirUr,

3381. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni dengan tambahan: "dan
sisa (nilai)nya masih sebagai budak."
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3382. Dalam riwayat muttafaq 'alaih disebutkan, "Borrrgriopo
memerdekakan budak yang dimilikinya bersama orang lain, maka sisa

harga budak itu dibebankan pada hartanya dengan harga yang adil,
tidak ada kecyrangan dan tidak ada kezhaliman. Lalu ia
memerdekakannya dengan hartanya bila ia berkecukupan harto."

t 2.t
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3383. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "Barangsiapa
memerdekakan seorang budak yang dimiliki oleh duo orang, bila ia
berkecukupan harta, moka sisa harganya dibebankan kepadanya,

kemudian budak itu dimerdekakon." (HR. Ahmad dan Al Bukhari)
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3384. Dalam riwayat tainnya disebutkan" "Borangsiapa

memerdekakan bogian budak yang dimiliki bersama, maka ia harus

dimerdelalrannya secara utuh- Bila ia memputryai harta yang senilai

harganya, mala dibebankon kepadanya dengan harga yang adil, lalu

diberikon sisa bagian para pemilik lainnya, selaniutnya budak itu

merdeka (secara utuh)." (HR- Al Bukhari)

{ ,-trt'1 ,*'e.'i ?; "ri 
)"F'*t i V',*i } :,"-\1'e:

<ts.,4t ri3f ',t r'r> .'4 *,J:tst ** $" C )6 i
3385. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "Barangsiapa

memerdekakan bagiannya dalom kepemiliknn seorong budah atau

perserikatannya (yalvti bagiawtya), sementara ia memiliki harta yang

mencapai harganya dengan horga yang adil. h[aka budak tersebut

merdeka (secara utuh)." (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

Xi ok ttL.ly'€',t 6'db ,* e'n ?; 'G:"i "; :y)2'e.:
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3386. Dalam riwayat lainnya disebutkan'- "Barangsiapa

memer dekokan perserikatannya (yabti bagiannya) dolam kepemilikan

seorang budok, maka sisa (nilai) budak itu dimerdekakan dengan

hartanya sendiri bila ia mempunyai harto ysng mencapoi (sisa) nilai
budak tersebut. " (HR. Muslim dan Abu Daud)
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3387. Dari lbnu (Jmar RA: Bahwasanya ia memberikonTo*, tentang
budak laki-laki atau budak perempuan yong dimiliki bersoma, lalu
salah seorong pemiliknya memerdekakan bagiannya. Ibnu Umar
berkata, "la wajib memerdekakannya secora utuh. Bila orong yong
memerdekokan itu memiliki harta yang cukup (untuk menutupi sisa
harganya), maka ditutupi dari hartanya dengan harga yang adil, lalu
sisa harga itu diberikan kepada pora pemilik lainnya sesuai dengan
bagian masing-masing, lalu orang yang dimerdekakan itu dilepaskan.
Ibnu Umar memfatwakan ini dari Nabi SAW. (Diiwayatkan oleh AI
Bukhari)

,!'g.'a ri ry -uiLi g, i rL, Li,*.i * #t sri *
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3388. Dari Abu Al Malih, dari ayahnya: Bah,,*a seorong lakiJaki dari
kaum kami memerdekakan bagiannya pada kepemilikian seorang
budak. Kemudian ia menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, maka
beliatt menetapknn kebebasan budak tersebut pada hartanya. Dan
beliau bersobda, "Alloh 'Azzo wo Jalla tidak memrynyoi sekutu."
(HR. Ahmad)

(l;i i\r1 .,\;^)t-'*5,:k7 i,yA,
3389. Dalarn lafazh lainnya disebutkan: "la bebas seutuhnya. Allah
tidak mempunyai sekutu." (HR. Ahmad)
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3390. Abu Daud juga mempunyai riwayat yang semakna'

JJ-J"";)G'&) ok iJG,,l* r &i "* "e,i i|p*t *
'JG,& "'d, 

. 
d' i;,:fu.;l*'Pi;,irfi'1l'ur:;L

& |t- ?,^x. rki,,SG .d:4b7:'*",!'i#,W'olt
(33f t'3r1 .;.>c

3391. Dari Isma'it bin umayyah, dari uyahnya, dari kakeknya, ia

menuturkan, 
,'Dulu merekn mempunyai seorang budakyang bernama

Thahman, atau Dzaltwan, lalu kakelmya memberdekakan

setengahnya. Kemudian budak itu menemui Nabi SAW, lalu Nabi SAW

bersabda, 'Engkou merdeka pada bagian yang dimerdekakan, dan

engkntt budak pada bagian budalanu.' Selaniutnya budak itu melayani

tuannya hingga meninggal- " (HR- Ahmad)

^;;t ,!'iL. ,4q'"r:"i'i ,JGfi # dt f ;;:;'"-; ;
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3392. Dori Abu Hurairah, dari Nabi sAW, balu,asarrya beliau

b er s ab da, " B ar angs i apa memerdekokan bagiannyo pada kep emil ikan

seorong budak, maka ia hsrus memerdeftalcannya (secara utuh)

dengan hartanya. Bila ia tidak mempunyai harta, makn budak itu

dihargakan dengan adil, kemudian ia berusaha menutupi harga yang

belum dimerdekaknn dengan tidak menyulitkan dirinyo sendiri. " (HR'

Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

L
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ola mengatakan: Al Baihaqi telah
memadukan hadits Ibnu Umar dan hadits Abu Hurairah dengan
kesimpulan, bahwa pengertiannya adalah: Orang yang tidak berharta,
bila ia memerdekakan bagiannya, maka budak itu tidak merdeka
secara utuh karena masih ada kepemilikan terhadap dirinya, yaitu
kepemilikan sekutu yang lainnya. Kemudian budak itu berusaha untuk
memerdekakan sisa dirinya yang belum merdeka. Bila ia telah
mendapatkan hana senilai harga yang tersisa, maka ia membayarkan
harta itu kepada tuannya dan ia merdeka. Mereka menganggap budak
yang seperti itu termasuk mukatab (budak yang mencicil kemerdekaan
dirinya). Pendapat ini juga ditegaskan oleh Al Bukhari. Al Hafizh
mengatakan, "Yang tampak, bahwa hal itu adalah berdasarkan
pilihannya sendiri, berdasarkan sabda beliau, 'dengan tidak
me nyul itkan dir inya s e ndiri."'

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Blla salah seorang mitra
(serikat) membebaskan bagiannya, sementara ia sendiri orang kaya
(berkecukupan harta), maka ia memerdekakan bagiannya dan
memerdekakan bagian mitranya dengan membayarkan nilainya.
Demikian menurut pendapat segolongan ulama. Bila ia orang yang
kesulitan harta, maka ia memerdekakan secara utuh dan berusaha
melunasi sisa nilainya. Demikian menurut pendapat yang
diriwayatkan dari Ahmad yang dipilih oleh sebagian sahabatnya.

Babz Todbir (Kemerdekaan Budak yang Dikaitkan dengan
Kematian Pemiliknya)
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3393. Dari Jabir, bahwq seorang laki-taki memerdekaton tuaoUryo
secora tadbir (setelah kematiannya). Tapi kemudian ia
membutuhkannya, maka Nabi SAW mengambilnya lalu berkata,
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,,siapa yang mau membelinya dariku?" Lalu budak itu dibeli oleh

Nu',aim bin Abdutloh dengan harga sekian don sekian. Kemudion

beliau menyerahkannyo kepada laki-laki tersebul. (Muttafaq 'Alaih)
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3394. Dalam lafazh lainnya disebutkan: Ia menuturkan, "seorang

takiJaki dari golongan Anshar memerdelskan budoknya secora

tadbir (setelah kematiannya), tapi kemudian is membutuhkannya

karena mempunyai hutang. Makn Rasulullah SAW meniual budak itu

dengan harga delapan ratus dirham, lalu beliau menyerahkannya

kepada lakiJoki tersebut, lalu beliau berkata, 'Lunasilah hutangmu,

dan naJkahil ah keluargamu. "' (HR. An-Nasa'i)

Dari Muhammad bin Qais bin Al Ahnaf, dari ayahnya, dari

kakeknya: Bahwasanya ia memerdekakan budaknya secara tadbir

(setelah kematiannyui, lulu ia menjadikannya mulatabae, sehingga

budak itu telah mencicil sebagian dan masih tersisa sebagian.

Kemudian tuannya itu meninggal, lalu mereka (keluarganya)

mendatangi Ibnu Mas'ud. Ia pun berkata, "Apa yang telah diambilnya

adalah miliknya, sedangkan sisanya tidak ada hak bagi kalian."

(Diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam kitab Toriklmya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengalakan: ucapan perawi

(secara tadbir),yaitu memerdekakan budak setelah kematian pemilik'

Misalnya seorang pemilik budak mengatakan kepada budaknya,
..Engkau merdeka bila aku mati." atau "Bila aku mati maka engkau

merdeka." Hadits ini menunjukkan bolehnya seqtra mutlak menjual

budak yang telah ditodbir (dinyatakan merdeka bila pemiliknya

Yakni budak itu mencicil kemerdekaan dirinya sehingga bila lunas, maka ia

merdeka walaupun pemiliknya belum meninggal.
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meninggal), tidak ada batasannya, misalnya karena fakir atau darurat.
Demikian menurut pendapat Asy-Syaf i, ahli hadits dan mayoritas
ulama sebagaimana yang dikemukakan oleh Al Baihaqi di dalam l/
Mo'rifah. An-Nawawi menuturkan pendapat Jumhur, bahwa tidak
boleh menjual budak yang telah ditadbir (dinyatakan merdeka bila
pemiliknya meninggal). Namun hadits di atas membantah pendapat

Jumhur ini. Malik dan para sahabatnya mengatakan, "Tidak boleh
menjualnya, kecuali bila tuannya mempunyai hutang maka boleh
dijual untuk melunasi hutangnya." Ia berdalih dengan hadits yang

disebutkan pada judul ini dan hadits-hadits lainnya yang semakna,

yaitu yang menunjukkan disyariatkannya tadbir yang padanya tidak
ada perbedaan pendapat. Adapun perbedaan pendapat yang terjadi
adalah, apakah dilunasi dari pokok harta atau dari yang sepertiga.

Tidak diragukan lagi bahwa ini lebih mirip dengan wasiat.

Ucapan Ibnu Mas'ud (Apa yang telah diambilnyo adolah
miliknyo, sedangkan sisanya tidok adq hak bagi kalian)
menunjukkan bahwa perjanjian merdeka dengan cara mencicil tidak
menggugurkan tadbir, dan si budak merdeka dengan yang lebih dulu.
Bila tuannya meninggal sebelum lunas cicilan. maka ia merdeka
karena kematian tuannya. Dan bila ia sudah lunas sebelum tuannya
meninggal, maka ia merdeka karena telah selesai cicilannya.

Bab: MukalaD (Budak yang Mencicil Kemerdekaan Dirinya)
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3395. Dari Aisyah: Bahwasanya Barirah datang kepadanya untuk

meminta tolong mengenai pencicilan kemerdekoan dirinya, sementora

ia sendiri belum mencicil sedikit pun. Aisyah berkata kepadanya,
,,Kembalilah kepada pemililonu. Bila merekn mau aku melunasi

perjanjianmu dan wala'mu meniadi milikku' maka aku akan
'*ilokukonnya." 

Maka Barirah pun menyampaikon hal itu kepada

pemilik dirinya, nomun mereka menolak dan mengatakan, "Bila ia
(Aisyah) mou menolongmu maka silakan melakukannya, tapi wala'mu

menjadi milik kami." Aisyah menyompaikan hal itu kepada Rasulullah

sAW, maka Rasulullah sAw bertmta kepadanya, "Belilah dia lalu

merdekqkanlah, karenq sesungguhnya wala' itu milik orang yang

memerdekakan." Kemudian Rasulullah SAW berdiri lalu berkata,
,,Mengapa ada orang-orong yang mensyaratkan suatu persyaratan

yang teittapat di dalom Kitabullah? Barangsiopa mensyaratkan suotu

per.syarotan yang tidak terdapat di dalom Kitabullah, maka tidak
-berhak 

terhadap syarot itu (yatoi .syaratnya batal), meskipun ia

mensyaratkan seratus kali. Syarat Allah lebih haq dan lebih benar'"

(Muttafaq 'Alaih)

3396. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Aisyoh menuturkan,
*Barirah datang lalu berkata, 'Aku telah melakuknn perjaniian

mukatab dengan pemilikku sebanyak sembilan uqiyah, setiap tohun

satu uqiyah."' -.ilhadits- (Muttafaq 'Alaih)
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3397. Dqri Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakelorya,
bahwasanya Nobi sAW bersabda, "Budak mana pun yong mukotab
dengan seratus uqiyah, lalu ia telah membayarnya kecuali tinggal
sepuluh uqiyah, maka statusnya tetop sebagai budak.,, (HR. Imam
yang lima kecuali An-Nasa'i)

aro

Vt i;jt irrrl Gj*r're .,e'rf )* ,lt r;ri,ti/,

o .fi t... ,t"-*J;tji.tsr, *r*'y . -,./ to. I ..'z.t',

.,4 t r;; .jtS^jt : l^ilds €-t
p:1;

3398. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Budak mukotab adalah
budak selama masih ada yang tersisa dari perjanjiannya walaupun
hanya satu dirham." (HR.Abu Daud)
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3399. Dari (Jmmu'iao*oi Oolr*orony, NrUi Sn* Orrrabda,
"Apabila salah seorang kalian memiliki budak mukatab, dan budak
itu memiliki harta yang mencukupinya, moka hendaklah io berhijob
darinya. " (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i dan dishahihkan
oleh At-Tirmidzi)

1' afiJiL^;;rdr ,s:r;-,ju# "-Ct,r dr?;t e
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3400. Dari Lbnu Aobbrr, aori Nobr SAW, beliau bersabda, ,,Diyat

budak mukatab berdasarkan nilai yang telah dicicil adaloh menurut
diyat orong merdeka, sedangkan sisanya adarah menurut diyat
budak. " (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)
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3401. Dari Ali M, dari Nabi SAI(, beliau bersabda, "Diayat mukatab

sesuai dengan yang telah dicicilrya-" (HR' Ahmad)

,.1r ir '4 os', ,6(.Jrr Ui'lu ;-i ti ,;i i ;; *
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Dari Musa bin Anas: Bahwasanya sirin meminta mukatabah

(perjanjian merdeko dengan cara mencicil) kepada Anas bin Malik'

sementara ia mempunyai banyak harta, ntaka ia menolak. Selanjutnya

Sirin menemui (]mar, lalu Umar berkata, "Lakukan mukatabah itu'"

Anas rnenotak. Mako {Jmor memukulnya dengan cambuk, lalu umar

membacakon ayat, " [Dan budak-budok yang kamu miliki yang

menginginkan perjaniianJ, hendakloh kamu buat perjanjian dengan

mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka." (Qs. An-

Nuur (24):33). (Dikeluarkan oleh Al Bukhari)

Dari Abu Sa'id Al Maqburi, ia menuturkan, "seorang wanita

dari Bani Laits membeliku di pasar Dzulmaiaz dengan harga tujuh

ratus dirham. Kemudian ia datang, lalu mengadakan mukatabah

(perjanjianmerdekadengancicilan)kepadakusehargaempatpuluh
,ib,, di.hu*. Lalu aku serahkan kepadanya semua harta, kemudian aku

masih menanggung sisanya. Aku berkata, 'Ini hartamu. Terimalah.' Ia

menjawab, .Tidak. Demi Allah. Aku hanya akan mengambilnya setiap

bulan dan setiap tahun.' Lalu aku membawa harta itu kepada Umar

bin Khaththab dan menceritakan hal tersebut kepadanya, maka Umar

berkata, 'Bawakan itu ke baitul mal.' Selanjutnya Umar mengirim

utusan kepada wanita itu (untuk menyampaikan), 'Hartamu ada di

baitul mal. Abu Sa'id telah rnerdeka. Bila mau silakan engkau

mengambilnya setiap bulan dan setiap tahun.' Maka wanita itu
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mengutus utusannya untuk mengambilnya.,, (Diriwayatkan oleh Ad_
Daraquthni)

Pensyarah Rahimahuilah Ta'ara mengatakan: Ucapan Aisyah
(Bila mereka mou qku merunasi perjunjianmu dan waro'mu
menjucli milikku, maka aku akon melakukannya). Konteksnya
menunjukkan bahwa Aisyah meminta agar wala' Barirah menjadi
miliknya bila ia melunasi semua nilai dalam mukatabah (perjanjian
merdeka) itu, namun hal itu tidak terjadi. Bila terjadi, mungkin ada
cela terhadap Aisyah karena meminta walo'yang dimerdekakan oleh
orang lain. Abu usamah meriwayatkannya dengan redaksi: .,Bila
dijanjikan kepada mereka suatu perjanjian dan aku memerdekakanmu
lalu wala'mu menjadi milikku, maka aku akan melakukannya.,' Dari
sini diketahui bahwa Aisyah ingin membelinya dengan pembelian
yang sah kemudian memerdekakannya. Hal ini ditegaskan oleh
ucapan Nabi SAW,"Belilah dia lalu merdekakanlah.,,

sabda beliau (Budak mann pun yang mukatab dengan
serotus uqiyah, lolu ia teloh membayarnya kecuali tinggat sepuluh
uqiyolt, maka statusnya tetap sebagai budak), yakni berlaku prdunyu
hukum-hukum budak. Ini menunjukkan bolehnya menjual budak
mukatab, karena ia masih berstatus sebagai budak yang dimiliki, dan
setiap yang dimiliki boleh dijual, dihibahkan dan diwasiatkan. Ini
pendapat lama Asy-Syaf i yang juga merupakan pendapat Ahmad dan
Ibnu Al Mundzir. Selanjutnya ia mengatakan, ..Barirah dibeli dengan
sepengetahuan Nabi sAw, yang mana saat itu Barirah adalah budak
mukatab, dan beliau tidak mengingkari itu.', Ini lebih menjelaskan
lagi, bahwa menjual budak mukatab hukumnya boleh. Lebih jauh ia
mengatakan, "Aku tidak mengetahui khabar yang menyelisihi ini.,, Ia
juga mengatakan, "Aku tidak mengetahui suatu dalil pun yang
melemahkannya." Asy-Syaf i dalam pendapat barunya, Malik dan
yang lainnya mengatakan, "Budak mukatab tidak boleh dijual.,,
Demikian juga yang dikemukakan oleh Al utrah. Mereka juga
mengatakan, "Karena budak itu telah keluar dari kepemilikan dengan
dalil diharamkan menggaulinya cran menjadikannya sebagai
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pelayannya." Takwil Asy-Syaf i terhadap hadits Barirah" bahwa ia
tidak mampu mencicil, sedangkan penjual dirinya akan menggugurkan
status mukatabnya. Namun penakwilan ini perlu dilandasi dalil.

Sabda beliau (mako hendaklah ia berhijab darinya),
konteksnya menunjukkan wajib, namun bila dipadukan dengan hadits
Amr bin Syu'aib menunjukkan bahwa ini sebagai anjuran, karena
hadits Amr menunjukkan bahwa hukum budak mukatab sebelum ia
melunasi semua harga yang telah disepakati maka statusnya tetap
sebagai budak. Sedangkan budak dibolehkan melihat kepada tuannya
(pemiliknya) sebagaimana dinyatakan oleh mayoritas salaf- Jumhur
ahli ilmu berpatokan dengan hadits Amr bin Syu'aib. mereka
mengatakan, "Hukum budak mukatab sebelum menyelesaikan semua

cicilannya adalah hukum budak, hal ini berlaku pada semua hukum,
yaitu pervarisan, ganti rugi, diyat, hukuman dan sebagainya-" Ada
yang berpendapat, bahwa sebagian dari diri budak mukatab telah
merdeka senilai cicilan yang telah dibayarkannya, Ialu hukum-hukum
diberlakukan sesuai dengan kadar tersebut berdasarkan hadirs Ibnu
Abbas dan hadits Ali.

Ucapan perawi (Bahwasanya Sirin meminto mukotaboh),
yaitu ayahnya Muhammad bin Sirin, seoftmg ahli fikih kenamaan.
Ayat yang disebutkan dalam atsar ini menunjukkan wajibnya
mukatabah. Demikian yang dikemukakan Ibnu Hazm dari Masruq dan
Adh-Dhahhak, lalu Al Qurthubi menambahkan bahwa pendapat ini
juga berasal dari Ikrimah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Asy-
Syaf i dan golongan Zhahiri, dipilih oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari dan
dikemukakan di dalam Al Bafur bahwa ini pendapat ini juga berasal
dari 'Atha' dan Umar bin Dinar. Sementara Ishaq bin Rahawiyah
mengatakan, "Mukatabah wajib dilaksanakan bila diminta oleh si
budak." Namun Jumhur ulama menyatakan tidak wajib, mereka
menjawab ayat tersebut dengan sejumlah jawaban, di antaranya adalah
apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al Usthukhari, bahwa redaksi
yang disebutkan pada akhir ayat tersebut, yakni "\ifu kanmt

mengetohui ada kcbaikan pada mere,ta" menunjukkan adanya ijtihad
yang dilakukan oleh si pemilik, yakni bila menurutnya tidak ada
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kebaikan maka tidak wajib melakukannya, sehingga hal itu
menunjukkan tidak wajib. Sikap Umar dalam kisah Abu Sa'id Al
Maqburi dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat tidak
disyaratkannya jadwal pembayaran dalam mukatabah.
Kesimpulannya: Bahwa penjadwalan dibolehkan menuru t rj ma' ulama
sebagaimana disebutkan di dalam Al Fatfu, namun tidak wajib dan
tidak sebagai syarat.

Babz Ummul lYalscl (Budak Perempuan yang Melahirkan Anak
Tuannya)

'* atil'e';'-1{; *i 1*, i ,Ju W H' ,f a* ;.t f
(a>C ;t;"*i ;^:r; .'U' ;;

3402. Dari lbnu Abbas, dari Notf SAW, belisu UrrroOho,
"Barangsiapa menggauli budak perempuowtya lalu budak itu
melahirkan anak darinya, maka budak itu merdeka setelah
kematiannya." (HR.Ahmad dan Ibnu Majah)

-'$;?;tqt,y e,
I . c 1 1.. , a, .(r-;i itjry .r"x-; a,/ -JU

3403. Dalam lafazhlainnya disebutkan : "Budak perempuan *oro ,rn
yang melahirkan anak tuannya, maka iq merdeka setelah
kematiannya." Atau beliau mengatakan, "setelah ketiodaannya." (HR.
Ahmad)

4iLi ilrd W it J'rr: et;\ii -yi :Jts ,S it c
,4;fn[ a*t1 ;.i ;t rr1' 6k,

3404. Dori lbnu Abbas, io mengatakan, "Ketika disebutkan tentang
ummu lbrahim di hadapan Rasulullah sAlY, maka beliau bersabda,

o'7 t c t, e. !'-..t . : ., ,. ejt- .Ai_i. J) ,f * gp cLlJ:.. e/.,
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'Io dimerdekakon oleh qnskrqla."' (HR- Ibnu Majah dan Ad-

Daraquthni)

<isr$6',;:i irl; .L1v sF\\?'X bf ii,r ;?
3405. Dari AInt So'id M, is menulurkan, "seorang taki-laki dari

golongan Anshar dalang lalu berlwta, 'lVahai Rasulullah, kami

memperoleh lsv'onan, dan kami ingin meniualnya, bagaimana

menurutmu tentang 'azl (mengeluarkan spermo di luar kemaluan istri

arau budak)?' Nabi SAW bersabda, 'Kalian melakukan itu? Tidok ada

pengaruhnya kalian tidak melakulwn itu, karena hal itu buka-nlahiiwa

yang ditetapkan Atlah untuk keluar kecuali ia tercipta-'0"' (HR'

Ahmad dan Al Bukhari)

3406. Dari lbnu tlmar, dari Nabi sAl{, bawasanya beliau melarang

menjual ummul walad, dan beliau bersabda, "Mereko tidak boleh

tliiual, tidok boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Tuonnya

boleh bersenang-senong dengannya selama hidupnya. Bila ia mati,

moka budok itu merdeka. " (HR.Ad-Daraquthni)

Malik meriwayatkan di dalam Al Muwqththa' dan juga Ad-

to Yakni bahrva 'azl ilu tidak menentukan jadi atau tidaknya kehamilahn. Karena

yang akan terjadi adalah apa yang telah ditetapkan Allah. Sehingga, ada atau

tidak adan-r-a 'azl bukan penyebab jadi atau tidak jadinya kehamilan'
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Daraquthni, dari jalur lainnya, dmi lbnu Umar, dari Umar, bahwa itu
adalah ucapan Umar. Ini riwayat yang lebih shahih.

u,vlf :Ai C"/;'€ k ,i'rr;'^;'fi ,1.,G'* ;!lt ei *
?t;';(, '';iirjl .Lt'at:6;'r ,!; * W CO

3407. Dari Abu Az-Zubair, dari Jobir, iot*^on r-fo 
^rnarrgorryomengatakan, "Kami pernah menjuol para tqwqnan kami yang

statusnya ummul walad kami, saat itu Nabi sAl( masih hidup. Biliau
memandang hal itu tidak apa-apa." (Diriwayatkan oleh Ahmad dan
Ibnu Majah)

ffi l' )';'y,P,v;tri ?Vi ra.,iu -re *,G;7
1;jr,'g itb .*e 6q: ,:# rk il, ,-t.or,

z '.
3408. Dari 'Atha', dori Jabir, ia menuturkan, "Kami menjual ummul
walad komi pada masa Rasulullah sAIY dan Abu Bakar. Ketika masa
umar, ia melarang kami. Moko kami pun tidak lagi melakukannyo."
(Diriwayatkan oleh Abu Daud)

Sebagian ulama mengatakan, '.Ini menunjukkan, bahwa
dulunya dibolehkan, kemudian dilarang. Larang penjualan itu pada
mulanya belum ada, dan pada masa Abu Bakar pun tidak diketahui
adanya larangan itu karena singkatnya masa khilafah Abu Bakar dan
kesibukannya dengan urusan-urusan agama yang lebih penting.
Kemudian masalah ini tampak pada masa khilafah Umar, lalu
keluarlah larangan itu."

Ini serupa dengan hadits Jabir juga yang menyebutkan tentang
Mut'ah, ia menuturkan:

ifvi *ir,'' I'
c2 .1,- c. t.t

1r*o Oud G -P

# l' )";,
l,c I l.zz

(gr'-,. otrr;

.* aEjJrv',.-".; fkv.'t
.Y.

toz t. 2. o i.dtg 69 cr- .lv cll-ls -.

)P '*
- c.t c.*t--r tl.,/
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3409. "Dulu kami bersenanS-senang dengan segenggam kurma dan

tepung untuk beberapa hari pada masa Rasulullah SAW dan Abu

Bakar, hingga akhirnya (Jmar melarang kami knrena kasus Amr bin

Huraits. " (Diriwayatkan oleh Muslim)

:LjE ,y a:r;>L'G\L:Uu ylV lP t Tdtf
o,

**;vi ,l;i;t ;.'dt,,,,?r" i'C),rf 17d.6
:.# .1r J';)Jt-'^) d: t'f i,& *t'J"i, *it *3'q.

;* ;Jtli'*i t4at:f / T;Jltf i -u;'U- tiy; u'r,ury;"j; v 'iu;.,#,lr J";'riets .rP
t,a

,,u'r'X'e; qfp>-u .fj;n t'f*';l',tl\}f i *;,
'&J;"H ,3u, '\'; ,k';L {i, ii ,i'e ,.sw,# l' )';'

(o-(-1 '*p'.t1li ilr> .lr)LiYi ok U
3410. Dari At Khaththab'i* Sn'oirr, dari ibunya, ra *engarakn-r,

"Diceritakan kepada kami oleh Salamah binti Ma'qil, ia menuturkan,

'Dulu aku budaknyo Al Hubab bin Amr, dan aku mempunyai anak

darinya. Lalu istrinya mengatakan kepadaku, 'sekarang engkau akan

di.jual untuk melunasi hutangnya.' Maka aku menemui Rasulullah

SAW, lalu aku menceritakan hol itu kepada beliau, beliau pun

berkata, 'Siapa pewaris harta Al Hubbab bin Amr?' Mereka

menjowab, 'saudaranya, Abu Al Yusr Ka'b bin Amr.' Lalu beliau

memanggilnya, kemudian berkata,'Janganlah kalian menjualnya,

tapi merdekakanlah dia. Apabila kalian mendengar ada budak yang

telah mendatangiku, maka datangkan kepadaku untuk aku ganti.'

Maka mereka pun melakukannya. Setelah Rasulullah SAW wafat,

mereka berselisih. Seseorang berkata, '[/mmul walad adalah budak.
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Seanduinya tidak begitu, tentu Rosulullah SAW tidak akan memberi
ganti kepada kalian.' Yang lainnya berkata, 'Ummul wolad itu
merdeka. Rasulullah SAW telah memerdekakannya.' Jctdi statusku
diper.s e I i s ihkon. "' (Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam Musnadny a)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Barangsiopa menggauli budak perempuonnyo lalu buclok ita
melohirkon onsk clarinya, moko budok itu meruleko setelah
kemotiannyc) dan sabda beliau (ia dimerdekakan oleh anoknyo).
Kedua hadits ini menunjukkan, bahwa budak perempuan menjadi
merdeka bila ia melahirkan anak tuannya. Insya Allah perbedaan

pendapat mengenai hal ini akan dibahas. Ummul walad adalah budak
perempuan yang digauli oleh tuannya, lalu ia hamil lalu melahirkan
bayi yang telah sempurna bentuknya.

Ucapan perawi (komi memperoleh towonan dst.)

menunjukkan bolehnya 'azl terhadap budak. Insya Allah
penjelasannya akan dibahas pada bab 'azl. Mungkin maksud penulis

mencantumkannya di sini untuk mengambil dalil pada kalimat "dan
komi ingin menjualnya" yang menunjukkan larangan menjual ummul
walad.

Ucapan penulis (Sebagian ulamo mengatokaz ... dst.). Telah
diriwayatkan seperti ini dari Al Khithabi, "Kemungkinannya
penjualan ummul walad dulunya dibolehkan, kemudian Nabi SAW
melarangnya pada akhir hayat beliau, namun larangan itu tidak banyak
diketahui orang. Ketika Umar mengetahuinya, maka ia pun

melarangnya." Hadits Ibnu Abbas dan hadits Ibnu Umar dijadikan
dalil oleh mereka yang berpendapat tidak bolehnya menjual ummul
walad. Mereka yang berpendapat demikian adalah Jumhur, Ibnu

Quddamah pun mengungkapkan ijma' sahabat mengenai tidak
bolehnya menjual ummul walad, namun hal ini tidak menodai
kebenaran khabar yang diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas dan Az-
Zubair yang membolehkannya, karena telah diriwayatkan juga dari

mereka bahwa mereka menarik pendapat yang menyelishi itu,
sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Ruslan di dalam Syarfu As-
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sunan, dan sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abdurrazaq dari Ali

dengan isnad shahih, bahwa ia menarik pendapatnya yang berbeda

dengan mayoritas PendaPat.
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Bab: Anjuran Menikah dan Makruhnya Tidak Menikah Bagi
yang Mampu

r&r;y,utAt'*1[:*&.i,' ji, ju 
'jt; ,\)J.u r.t *\-Y,.

"*,"_;" t a3, ;A.,Gi3 4.';i ;y, ui-* ;j;)t E
(;r:-,,st irrl .ie , {'ip ,i4u. ^l;

3411. Dori lbnu Mas'ud, ia berkata, "Rosulullon tU* UrrroUo,
'Wahai sekalian pemuda! Barangsiapa di antora kalian yang telah
mampu ba'ah (memberikan na/kah lahir dan naftah batin), maka
hendaklah ia menikah, kareno sesungguhnya menikah itu lebih dapat
menjaga pandangan dan memeliharo kemaluan, dan barangsiapo
yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena
sesungguhnya puasa itu adalah pengekang baginya. "'(HR.Jama'ah)

;Fk, i oG *t W lt J?:rir,,SG fGr'€ri i * *
<4? ";i\ .r'=.L.1 i ;t;i S: .,fr,

3412. Dari Sa'd bin Abu llaqqash, ia menuturkan, "Rasulullah SAW
menolak Utsmon bin Mazh'un untuk membujang. Seandoinya beliau
mengizinkan, tentulah kami telah mengebiri. " (Muttafaq 'Alaih)

JG'CIi ilJ

.e";f \ :'r)J;,-' iri re .nr J, qtt>i u tp'oi ,;i;
pio'r'ili:&X .ir:i ,t'1 'Jbl :'rj;X Sv',
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3413. Dari Anas, balwa ada beberopa orang sahabat Rasulullah

SAW yang salah seorang di antara mereko berkata, "Aku tidak akan

menikah." Yong lainnya berksta, "Aht akan selalu shalat malam dan

tidak tidur." Yang lainnya lagi mengatakan, "Aku akan selalu

berpuasa dan tidak berbuko." Kemudian hal itu sampai kepada Nabi

SAW, maka beliau bersabda, "Mengapa ada orang-orang yang

mengatoknn begini dan begini? Padahal aku sendiri berpuasa dan

juga berbukn, oku shalat malam don iuga tidur, dan aku juga

menikahi wanita. Barangsiapa yang tidak menyukni sunnahku maka

bukan dari golonganlat. " (Muttafaq'Ataih)

c, c _ 4- .. ',.:- o/, o o . c ,

:Ju .\ :L-1, s-c-L's'i"#,a&i/.r J iu 'i6 # ; ^; f
<is;'Jrr'*trrl .i*.s'Fr yli ,':-iii u";

3414. Dari So'id bin Jubair, ia menuturkan, "Ibnu Abbas berkota

kepadaku, ,Apaftah englau telah menikoh?' Aku iawab, 'Belum.' Ia

birkato lagi, 'Menitrahlah. Koreno sebaik-baik umst ini adalah yang

paling banyak istrinya."' (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bukhari)

'fi', ,F * & # I' J';.-,'oii7 * 9-^:r ;;;aV
!':r> .{t:rij Ctj";i & (bj ry ,4>,-,!r'aa'ri wrp i;a

Y6 o\'c1'|':t
3415. Dari Qatadah, dori Al Hosan, dari samurah, bahwasanya

R.asulullah SAW telah melarang membuiang. Lalu Qatadah membaca

ayat: ,,Dan sesungguhr4ta Kami telah mengutus beberapa Rasul

sebelum kamu don Kami memberikan kepada merekn istri-istri dan
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keturunan." (Qs. Ar-Ra'd (13): 38). (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi
dan lbnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(melarang membujang), larangan ini serta sabda beliau pada hadits
pertama (maka henclaklah ia menikah), sabda beliau (Barangsiapo
yong tidak menyukai sunnahku maka bukan dari golonganku) dan
semua perintah serta yang serupanya yang terdapat pada hadits-hadits
di atas menunjukkan wajibnya menikah. Disebutkan di dalam Al Fatfu:

Ulama membagi hukum menikah bagi laki-laki menjadi beberapa

bagian, yaitu: Yang memerlukannya dan ia mampu serta
mengkhawatirkan dirinya, untuk laki-laki seperti ini maka
disunnahkan menikah menurut semua ulama. Kemudian golongan
Hanbali menambahkan pendapat lain dalam suatu riwayat, bahwa
hukumnya wajib bagi laki-laki seperti itu. Pendapat ini juga

dikemukakan oleh Abu 'Awwanah Al Isfrayaini dari golongan Syaf i
di dalam kitab Shabifunya, juga dinukil oleh Al Mash'abi di dalam
Mukhtashar Al Jauni sebagai salah satu pendapat. Pendapat ini juga

dikemukakan oleh Daud dan para pengikutnya. Pensyarah

mengatakan: Pendapat ini juga dilontarkan oleh golongan Al
Haduwiyah, yaitu bila lakilaki tersebut merasa khawatir dirinya akan

terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Ibnu Hazm mengatakan,

"Nikah diwajibkan atas setiap oftmg yang mampu menggauli wanita,
yaitu pada saat ia menemukan wanita yang bisa dinikahinya atau

mendapat hamba sahaya perempuan, maka ia melakukan salah

satunya. Bila tidak mampu maka hendaknya ia memperbanyak puasa,

demikian menurut para ulama salaf." Pensyarah mengatakan:

Pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, bahwa hukumnya tidak
wajib bagi laki-laki yang m,rmpu kecuali bila ia mengkhawatirkan
keteguhan dirinya. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Hubairah. Al
Qurthubi mengatakan, "Laki-laki yang mampu menikah yang

mengkhawatirkan keburukan terhadap dirinya dan agamanya bila
membujang, maka tidak ada jalan lain baginya kecuali menikah, dan

tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya menikah atasnya."
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Ibnu Daqiq Al 'Id menuturkan pendapat dari Al Maziti yang

menyatakan wajibnya menikah atas orang mengkhawatirkan

keteguhan dirinya, Al Maziri juga berpendapat haramnya menikah

atas lakilaki yang tidak mau menggauli istri dan tidak mau memberi

nafkah padahal ia mampq dan makruh hukumnya bagi yang tidak

membutuhkan karena akan menimbulkan madharat bagi istri,

kemudian bertambah makruh bila hal itu dapat mengakibatkan

terkuranginya ketaatan karena ditinggalkan (haknya). Nikah

disunnahkan bila untuk mencapai tujuan memenuhi syahwat,

memelihara diri dan kemaluaq serta berhukum mubah bila dorongan

<ian halangannya seimbang. Al Qadhi 'Iyadh mengatakan,

"Hukumnya sunnah bagi setiap orang yang diharapkan mempunyai

keturunan, walaupun dalam menggauli istri tidak disertai syahwat,

demikian juga bagi orang yang ingin bersenang-senang dengan istri

tanpa bersetubuh. Adapun bagi orang yang mandul dan tidak suka

bersenang-senang dengan lyanit4 maka hukum menikah baginya

adalah mubah bila si wanita mengetahui kondisinya dan rela'"

Disebutkan di dalarn A.l lkhtiyarctt: Enggan terhadap keluarga

dan anak tidak termasuk yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, dan itu

bukan tuntunan para nabi, Allah Ta'ala telah berfirman, "Dan

sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu

dan Kami memberikan kepodo mereka istri-istri dan keturunan." (Qs.

Ar-Ra'd (13): 38). Namrm orang tua tidak boleh memaksa anaknya

untuk menikah bila si anak tidak menginginkannya sehingga tidak

menyebabkannya berbuat durhaka terhadap orang tuanya,

sebagaimana halnya mereka tidak boleh memaksa anaknya untuk

memakan makanan yang tidak disukainya. Jika seseorang

membutuhkan pernikahan dan mengkhawatirkan kesucian dirinya bila

tidak menikah, maka ia harus mendahulukan menikah daripada haji

yang wajib, namun bila tidak disertai kekhawatiran maka ta

mendahulukan haji yang wajib. Imam Ahmad merekomendasikannya

dalam salah satu riwayatnya yang kemudian pendapat ini dipilih oleh

Abu Bakar. Bila ibadah itu termasuk fardhu kifayah, seperti menuntut

ilmu dan berjihad, maka lebih didahulukan daripada menikah bila
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tidak ada kekhawatiran terhadap kesucian dirinya.

Bab: Sifat Wanita yang Dianjurhan untuk Dinikahi

$;iirtrl
3416. Dari Anos, balwasanya Nabi SAW memerintshkon bo'ah dan
melarang keras membujang, dan beliau bersabda, "Menikahlsh
kalian dengan wanila yang penuh cinla dan subur (bisa beranak
banya k), kare na s e sungguhnya aku me mbanggakan banyaknya j uml ah
kaliun di hadapan para nabi kelok di hari kiamar. " (HR. Ahmad)

,,1,.tri :qi frl*r:jd # *, J";3ii :l;i,; i, * *
(Li I' :i .i?, t; J.''€6f ';y

3417. Dori Abdullah bin Amr, balrwasanya Rasulullah SAW bersabda,
"Nikahiloh wanlto-wsnita yang bisa melahirkon honyak anak, karena
sesungguhrrya aku akan membonggokan (jumlah) kalion pada hari
kiomat. " (HR.Ahmad)

ii;r .;i'jt,iuti W Ct Jl,y;ie ,Ju lG l. WV
'd,-1.uilt;t:i'i.v 
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3418. Dari Ma'qal bin Yasor, ia menuturkan, "seorang lakiJaki
datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'sesungguhnya aku telah
menemukqn wanita dari keturunan yang baik lagi cantik, namun is
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tidak bisa melahirkan anak (mandul)' aya.b.o.':h a,ky m7ikahinva'?'

Beliau menjawab,,lT''don,' Kemudi.an laki'laki itu datang lagi' namun

beliautetapmelar'angnya.Kemudian.untukketigakalinyalakiJakiitu
datang lagi, maka"t'iti'u bersabda' 'Menikahlah kalian dengan

wanita yang p""l' cinta dan banyak anak -(subur)' 
karena

sesungguhry, ,ku okan membanggokai jumlah kalian' "' (HR' Abu

Daud dan An-Nasa'i)

.* ils $ ii (f-.'&')'; ;rv t1':N'Jv & 4t "i l-* "':,
1br;tr't':L>+'3jt&)'r\\'f',;';;1;'iw

34rg. Dari Jabir, hahwasany,a Nabi sAfir berkatu kepaclanya, "lyahai

Jabir,apakahengkaumenikahiwanitupcffa|yllntttaujanda?''Jabir
menjawab, "Jands." Beliau berkata lagi, "Mengapa-engkau tidak

menikahi gadis perawan? Engkau bisa bircenglvama dengannya dan

ia pun bisa bercenglcrama denganmu' " (HR' Jama'ah)

ie-'*rJ)Q.ui, ,g'rl,ii";r 53 ;'5" &
a'
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3420. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW' beliau bersabda"'Wanita

itu dinikahi karena empat hal: Kqrena hartanya' karena garis

keturunannya, karena kecantikannya dan karena agomanya' maka

pilihtah utanita yang taat beragama niscaya engkau selamat' " (HR'

lama'ah kecuali At-Tirmidzi)'

'^-;t;st i$; .!ta 
"-;.; 

u.'n' :'o
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3421. Dari Jabir RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
"Sesungguhnya wanita itu dinikahi karena agamanyo, hartanyu dan
kecqntikannya. Maka hendaklah engkau mernilih wanita yang taat
beragama, niscaya engkau selamat. " (HR. Muslim dan At-Tirmidzi,
dan ia rnenshahihkannya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits
ini dan hadits-hadits lainnya yang semakna menunjukkan
disyariatkannya menikah dan disyariatkannya untuk menikahi wanita
yang subur (bisa melahirkan banyak anak). Hadits di atas juga
menunjukkan dianjurkannya menikahi gadis perawan dan lebih
mengutamakan wanita yang taat beragama.

Bab: Melamar Gadis Perawan Kepada Walinya, dan Melamar
Janda Langsung Kepada yang Bersangkutan

'; 'i i* ,K',s_i jl'4kG '+, W'dt oi i:;| ,y trr e,-r,

LJ.4 t,:rY t 1' +:',L',r:t Ui ilw :!';i r:i C1, f-
(*} $k'qr*.-lt l))'.3<L

3422. Dari lrok, dari (Jrwah, bahwasanya Wabi SiW melamqr Aisyah
kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata kepada beliau,
"Sesungguhnya oku ini saudaramu." Maka beliau bersabda, "Engkau
adoloh saudaraku dalam ogomo Allah dan ketetapan-Nya, maka ia
(Aisyah) halal untuk aku nikahi." (Diriwayatkan oleh Al Bukhari
secara mursal seperti itu)

,,yG ffi I' J";1 dt ,F|rf |r*'il Cu (t ,U6 X ?i t
._af;.r r1i :Jta 3'* tls Q}
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3423.Dari(JmmuSalamall'iamenuturkan,*setelahAbuSalamah
meninggal,NabisAWmengutusHathibbinAbuBalta'ahmelamarku
untuk beliau, makn aku beikata, 'Aku mempLtn)"ai seorang putri' dan

aku adalah wanita pencemburu.' Maka beliau bersabda, 
,Mengenai

putrinya, kita berdia kepada Allah agar tidak lagi membutuhkannya'

dan aku memohon kepada Atlah agar menghilangkan kecemburuan

itu. "'(Diringkas dari riwayat Muslim)

PensyarahRahimohullahTa,alamengatakan:Haditspertama
menunjukkan,bahwamelamargadisperawanyangmasihkeciladalah
kepada walinya. Ibnu Baththal mengatakan' "Hadits ini

mengindikasikan bahwa larangan menikahkan gadis perawan kecuali

setelahmemintapersetujuannyaadalahuntukyangsudahbalighyang
bisa menggambarkan persetujuannya, adapun gadis yang masih kecil

maka tidak perlu dimintai izinnya (persetujuannya)'" Mengenai

pembahasan ini akan dikemukakan pada judul lainnya insya Allah.

Ucapan Ummu Salamah (ctan aku adalah wonita

pencemburrr;,yutticemburubilasuaminyamenikahlagidengan
wanitalain.Haditsinimenunjukkanbahwamelamarwanitajanda
adalatr langsung kepada yang bersangkutan'

Bab:LaranganMelamarWanitayangSedangDilamaroleh
SaudaranYa (Sesama Muslim)

'J;\t ,glii, ;i /di ilu @ l' 
'J';, ri rG i * U

:U Ji +, "^L *'+x"'t] Ti ; 'b 7r-Joi ,l'N.
<$':'6-i irr'r1

3424. Dari rJqbah bin Amir, bahwasanya Rasulullah sAW bersabda,

,,Seorang mulcrnin adalah sautlara mukmin lainnya, maka tidak halal

bagi seiang mukmin ttntuk membeli atas pembelian saudaranya dan
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tidak halal pula melomor wanita y(tng sedang dilamar oleh
saudaranya, kecuali saudaranya itu meninggalkannya. " (HR. Ahmad
dan Muslim)

t. . i-.?
G;> Ait du)a; y'st '+x"v'i6 # "dt * t;:;'di'r

(;fr;'e r$t''r, rr>':)7-'rf 'd&

3425. Dari Abu Hurairah, dari Uobi SAW, beliau trrrliao,
"Janganlah seorong laki-laki melamar wanita yang dilamar oleh
saudaranya sehingga ia menikahi atau meninggalkan. " (HR. Al
Bukhari dan An-Nasa'i)

+ &,y'St'+X"v,j6.i#
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3426. Dori lbnu {Jmar M, bahwasanya Rasulutlah SAI( bersabda,
"Janganlah seorang laki-laki melamar wanita yong dilamar oleh
saudaranya (sesama muslim) sehingga pelamar sebelumnya telah
meninggalkannya atau mengizinkannya." (HR. Ahmad, Al Bukhari
dan An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(dan tidak ltolal pula melamar wunita yong sedang clilamar olelr
saudaranya), hadits ini rnenunjukkan haramnya mengajukan lamaran
terhadap wanita yang sedang dilamar, kesimpulan ini tersirat dari
ucapan beliau (clan tidak halal), sedangkan yang terdapat pada hadits
Abu Hurairah dan hadits Ibnu Umar menunjukkan larangan, demikian
pendapat Jumhur.

Sabda beliau (sehingga pelamar sebelumnya telah
meninggalkonnya) menunjukkan bahwa laki-laki lain boleh melamar
setelah mengetahui pelamar pertama itu tidak jadi menikahi.
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Bab: Menyampaikan Sindiran Lamaran Pada Masa lddah

,
jL1 ruvl v;t-,i:rjfG c-*.lUit-. ., .' , .', :

"1r 6rt r# 6t J';', Q
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3427. Dari Fathimah binti Qais, bahwa iq ditalak tiga oleh suaminya,

lalu Rasulullah menetapkan bahwa ia tidok mendapatkan tempat

tinggal dan tidak pula naftah darin1,a. Fathimah menuturkan,

"Rasulullah SAW berkata kepadaku, 'Bila engkau telqh halal (telah

selesai iddah), maks beritahulah aht.' Malco (setelah selesai) aku

memberi tahu beliau." Kemudian ia dilamar oleh Mu'awiyah, Abu

Jqhm dan (Jsamah, maka Rasulullah SAW bersabda, "Alu'awiyoh

adalah tokiJaki miskin yang tidok berhorta. Sedemgkan Abu Jahm,

adalah laki-taki yang sukn memukul istri, tapi Usamah." Fathimah

menyela sambil berisyorat dengan tangannya, "Usamah? Usomah?"

Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Tsat kepada Allah dan taat

kepada Rasul-Nya." Fathimah mengisahkcm, "Mala aku pun menikah

dengannya dan aku meraso senong dan gembira' " (HR' Jama'ah

kecuali Al Bukhari)

,i'-r4{,u.1' ^L"d, *'p'} uJ} #, qe }t f
<Ur$t i\.,1 .:^;aii;r'J"k ,$ L;';t ,eilt

Dari lbnu dtbas M tentang perofsfrar-*o,t "Dan tidak ada dosa
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bagi kamu meminang wanito-wanita itu dengan sindiran." (Qs. Al
Baqaroh (2): 235), yaitu mengatakan, "Aku ingin menikah. Semogo

aku dimudahkan mendapatkan wanita yang shalihah." (Diriwayatkan

oleh Al Bukhari)

,FltV;'r?J"C, ot:€-1 :U6'{E i* *
# l' )";r"f '1t; *')e 's iJw iu7"il i(li; q'g.:
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3428. Dari Sakinah binti Honzalah, ia menuturkan, "Muhammad bin

Ali meminta izin masuk kepadaku, padahal saat ittt masa iddahku

karena ditinggal mati suamiku belum selesai, lalu ia mengatakan,

'Engkau telah mengetahui kekerabatanku dengan Rasulullah SAW

dan kekerabatanku dengan Ali serta kedudukanku pada bangsa Arab.'
Aku jawab, 'semoga Allah mengampunimu wahai Abu Ja far, engkau

ini orang yang bisa dipersalahkan, dan kini engkau melamarku pada

masa iddahku?' Ia berkata, 'Aku hanya memberitahumu tentong

kekerabatanku dengan Rasululloh dan Ali. Dulu Rasulullah SAII
pernah masuk ke tempat Ummu Salamah, yang mana saat itu Ummu

Salomah adalah jandanya Abu Sslamah. Lalu beliau mengatakan,

'Engkau telah mengetahui balrwa aku ini utusan Allah dan telah

memilihku di antara para makhluk-Nya, serta (engkau telah

mengetahu) kedudukanlat di hadopan kaumku.' Dan itu adalah

lamaran beliau. "' (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan Ibnu
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Abbas -dalam 
penafsiran ayat- (Aku ingin menikaft) adalah

penafsiran "sindiran" yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Bentuk

sindiran lainnya adalah yang disebutkan di dalam hadits Fathimah

binti Qais yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwasanya Nabi SAW

berkata kepadanya, "Janganleh engkou membiarkan kami tentang

dirimu.,, Bentuk lainnya adalah sebagaimana yang disebutkan di

dalam hadits di tadi [nomor 34251. Disebutkan di dalam Al Fatb:

Ulama telah sepakat, bahwa yang dimaksud dengan sindiran ini adalah

bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan untuk

wanita yang ditalak bain, para ulama berbeda pendapat, demikian juga

tentang wanita yang menunda keputusan nikahnya. Adapun tentang

wanita yang ditalak rai'iy (yang bisa dirujuk oleh suaminya), Asy-

Syaf i mengatakan, "Tidak boleh seorang pun menyampaikan

sindiran lamaran terhadapnya." Kesimpulannya, bahwa pernyataan

secara jelas tentang lamaran adalah haram terhadap semua wanita

yang tengah menjalani masa iddah, sedangkan sindiran lamaran hanya

boleh untuk yang pertama (yakni wanita yang tengah menjalani iddah

karena ditinggal mati suaminya) namun haram untuk yang lainnya,

dan mengenai wanita yang ditalak bain ada perbedaan pendapat.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Wanita yang menjalani

iddah yang disertai istibra'(pengosongan rahim dari janin), seperti

ummul walad (hamba sahaya yang melahirkan anak tuannya), atau

hamba sahaya yang ditinggal mati oleh tuannya atau

dimerdekakannya, maka wanita tersebut statusnya seperti wanita

lainnya yang ditinggal mati oleh suaminya. Wanita yang ditalak tiga

atau yang digugurkan pernikahannya karena mempunyai hubungan

susuan (dengan suaminya) atau karena li'an, maka boleh

menyampaikan sindiran lamaran tanpa menyatakannya dengan terang-

terangan.

Bab: Melihat Wanita Yang Dilamar

3429. Dalam hadits yang mengisahkan tentang wanita yang
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menyerahkan dirinya kepada Nabi SAW, yaitu hadits yang muttafaq

'alaih (diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan Ahmad)

disebutkan "Lalu beliau mengangkat pandangannya ke arah wanita

ter sebut, I alu melurus kan pandangonnya."
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3430. Dari Al Mughiroh bin Syu'bah, bahwasanya ia melamar

seorong wanita, lolu Nabi SAW berkata kepadonya, "Lihatlah

kepadanya, karena hal itu lebih bisa melanggengkan hubungan

ont(tra kalian berdua." (HR. Imam yang lima kecuali Abu Daud)
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3431. Dori Abu Huroirah, ia menuturkan, "Seorang laki-laki
melamar seorong wanita (dari golongan Anshar), maka Nabi SAW

bersobda, "Lihatlah kepadanya, karena sesungguhnya pada mata

orang-orang Anihar ada sesuata. " (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

w
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3432. Dari Jabir, iq mengatakan, "Aku mendengar Nobi SAW

bersabda, 'Apabila seseorong di antara kalian melamar wanita, lalu

ia bisa melihat kepada wanita itu apa yang bisa menariknya untuk

menikahinya, maka hendaklah ia melakukannya. "' (HR. Ahmad dan

Abu Daud)
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3433. Dari Musa bin Abdullah, dari Abu Humaid, atau Humaidah, ia

mengatakan, "Rasulullah sAW bersabda, 'Apobila seseorang di

antara kalian melomar seorang wanita, maka tidak apa-apo ia

melihat kepadanyo, karena melihatnya itu adalah untuk keperluan

melamar, walaupun wonita itu tidqk mengetahuinyo' "' (HR' Ahmad)

ii,r ji t,L:;*# I' ;i3'+;J$1fu i y *
'rGi lf21 .r-i;1'-fu'oi it x ,aYyr z$; ut't J3'*; &

' - 
-. 

, ,.(7u r;t
3434. Dari Muhammod bin Maslamah, ia mengatakan, "Aku

mentlengar Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila Allah telah

menganugerohkan ke dalam hari seseorang untuk melamar Seorang

wonita, maka tidak mengapa ia melihat kepada wanitq tersebut. "'
(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Pensyarah Rohimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di

atas menunjukkan, bahwa tidak apa-apa laki-laki melihat wanita yang

hendak dinikahinya, demikian pendapat Jumhur ulama. Diriwayatkan

dari Muhammad bin Al Hanafiyah yang dituturkan oleh Abdurrazaq

dan sa,id bin Manshur, bahwasanya Umar melamar putrinya Ali,

yakni Ummu Kultsum, lalu Ali menceritakan ketika kecilnya,

kemudian mengatakan, "Aku akan membawakannya kepadamu, bila

engkau rela, maka ia menjadi istrimu." Lalu ia membawanya,

kemudian Umar menyingkapkan betisnya' nalnun wanita itu berkata,
,'seandainya engkau ini bukan Amirul Mukminin, tentu aku akan

mencongkel kedua matamu."
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Bab: Larangan Berduaan dengan Wanita yang Bukan Mahrom
dan Perintah Menundukkan Pandangan serta Keterangan
tentang Dimaalkannya Pandangan yang Tidak Disengaja

o'r\ )6 r\i 7;ir, ir'
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3435. Dari Jobir, bahwasanya Nobi SAll bersabda, "Barangsiapa

beriman kepado Allah dan hari okhir maka janganlah ia bersepi-
sepian dengan seorqng wanita yang tidak disertai mahromnya, karena
yang ketiganya adalah syetan. " (HR. Ahmad)

I rG,-{ ,V;'o:rta y ,ffi ;.}r ji; j6 ,j6 a;., ; lc f' 2 
(3;f ;t:) .'i:;lf ir.i;i,1, ,;iai tS',f p

3436. Dari Amir bin Rabi'ah, ia bertato, "Rasulullat SAW brrrrtio,
"Janganlah seorang laki-laki bersepi-sepian dengan seorang wanita
yang tidak halal baginya, karena yang ketiganyo adalah syetan,

kecuali mahrom.." (HR. Ahmad)

^)L Cr:l cjr- 'G t3 J! ;fi'1 '6* ,rj
3 437 . Telah dikemukakan 

^uinury 
ur*r'O"rrr*U., a*, Ibnu Abbas

dalam hadits muttafaq 'alaih.r

,}-ilt et'ts

Hadits dimaksud adalah: Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Janganlah seorang laki-lski bersepi-sepian dengon seorang wanita, don

janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya." Lalu
seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, isteriku pergi untuk
melaksanakan haji, sementara aku tercantum sebagai salah seorang peserta

dalam perang anu dan anu." Beliau berkata, "Pergilah dan berhajilah bersama
isterimu. " (Muttafaq 'Alaih)
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3438. Dari Abu Sa'id, balwasanya Nsbi SAW bersabda, "Janganlah

seorang laki-laki melihat lepada aurat sesamq laki-laki dan iangan
pula seorang wanita melihot kepado aurat sesoma wanita. Jangan

pula seorang laki-laki bersama-sama dengan sesoma lakiJoki dalam

satu pakaian, dan jongan pula seorang wanita bersama-sama dengan

sesoma wqnilct dalam satu pakaian. " (HR. Ahmad, Muslim, Abu

Daud dan At-Tirmidzi)

:Ju" ,'{L,at y *.# I' J?r';t-,i6 l' * i ;i ,f
(qu"-itr;:p frr";*1', \;i',\r1 .!'ri. uft.

3439. Dari Jarir bin Abduttah, ia berkata, "Aku bertanya kepuda

Rasulullah SAW tentang pondangan spontan (pandangan yang tidak

disengaja), maka beliau meniowab, "Palingkan pandanganmu-" (HP.

Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

,i'-hit i-y:1, gr y ,!;e ,;- ,:ra.ffi ar'J"i, iv ,'JG;:^;'; ,f
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3440. Dari Buraidah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW berkata

kepada Ali, 'wahai Ati, ianganlah engkau mengikuti sucrttt pandangan

rlengan pandangan lainnya, ftarena pandangan yang pertama adalah

untukmu, sedangkan yang lainnya bukan tmtukmu." (HR' Ahmad,

Abu Daud dan At-Tirmidzi)

.,1 '""3r *,:';!tsrr56.'i6 # ir'J"yr'oi .,e i *V
'#;:iL-i t!:jr Cfli ,*r'S';'-, ti ,rr-,itri c ,trt Jt-
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344I. Dari (Jqbah bin Amir, tri*oronya Rasulullah SAW bersabda,

"Janganlah kalictn masuk ke tempat kaum wanita." Lalu seorang laki-
laki ,Anshar bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu

tentang saudara ipar?" Beliau menjawab, "Saudara ipar adalah

maut. " (HR. Ahmad dan Al Bukhari, dan ia menshahihkannya. Ia

mengatakan, "Pengertian sabda beliau 'saudara ipar' adalah

saudaranya suami"")

Pensyarah Rahimahullah Ta'olo mengatakan: Bersepi-sepian

dengan wanita yang bukan mahrom telah disepakati haramnya, namun

ulama berbeda pendapat mengenai, apakah ada golongan wanita lain
yang statusnya seperti mahrom, misalnya para wanita yang

terpercaya? Mengenai hal ini, ada yang berpendapat boleh karena

lemahnya tuduhan. Ada juga yang berpendapat tidak boleh, dan ini
sesuai dengan konteks hadits. Hadits Buraidah menunjukkan, bahwa
pandangan yang terjadi secara tiba-tiba (spontan) dan tidak sengaja

tidak menyebabkan dosa, karena hal semacam ini di luar batas

kemampuan.

Sabda beliau (Soudara ipar adalah maut), yakni kekhawatiran

terhadap saudara ipar melebihi terhadap yang lainnya. Muslim
meriwayatkan pendapat dari Al-Laits, bahwa ia mengatakan, "Ipar
adalah saudara suami dan kerabat lainnya dari suami, yaitu termasuk

anak paman suami dan sebagainya."

Bab: Seluruh Tubuh Wanita adalah Aurat Kecuali Wajah dan

Telapak Tangannya, serta Keterangan Bahwa Hamba Sahaya

Milik Seseorang Statusnya Seperti Mahromnya dalam Hal
Dibolehkannya Melihat yang Biasa Tampak Padanya

. 1,. 2,o l.'.);t F',c\ '4
z'

i*i r;. iJs's ,W
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€L-.,) ;.,1 .tjt-- ;c'w A;,:{; *
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3442. Dari Khalid bin Duraik, dari Aisyoh RA, boh*o"nyo'O'*o
binti Abu Bakor masuk ke tempat Rasulullah SAW dengan

mengenakan pakaian tipis yang menampakkan tubuhnya, maka beliau

bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu, bila ia
telah hoid ftaligh), maka tid{tk boleh ada yang tampak darinya

kecuali ini don ini." Seraya beliau menuniukwaiah dan keduo telapak

tangannya. (HR. Abu Daud, ia mengatakan, "Ini hadits mursal, karena

Khalid bin Duraik tidak mendengarnya langsung dari Aisyah.")

,;b3 :J$ .Q '^; i * ok *'a:,.l;l ii W 
'at 

oi ,ei *

3443. Dari Anas, balrwasanya Nabi SAW mendatangi Fathimah

dengan membswa seorang budak laki-laki yang telah beliau berikan

kepada Fathimah. Saat itu Fathimah mengenakan pakaian yang

apabila ditutupkon ke kepalanyo mako alan tampak kedua kakinya,

dan bila diulurkan untuk menutup kedua kakinya kepolanya tidak

tertutup. Ketika Nabi SAW melihat hal tersebut, beliau bersabda, "ltu

tidak apa-apa bagimu, karena ia (budak tersebut) adalah (seperti)

bapakmu dan sebagai budakmu. " (HR-Abu Daud)

o ,t,. t ,z tz., '.rk-: ,,.:t* ,it*V ot{ t;t, ,'i"g 'esi 'rX-'JqS)P- Le oJ;-e db _9 ct---ru,\,. cl lJ 
. 

,o 
." 

^ .:,:
.a:.o t->i;iji9
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3444. Hadits di atas dikuatkan oleh sabda beliau, "Apabila solah
seorang kalian (kaum wanita) memilik mukatab (budak yang hendak
dimerdeknkan dengan cara mencicil kemerdekaan dirinya), dan budak
tersebut memiliki sesuatu untuk memenuhi (menebus

ke m e r de kn u n nya), m a ka he nda kl ah ber hij a b d ar i nya."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(kecuali ini dan rzr) dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat

bolehnya melihat kepada wanita yang bukan mahrom. Ibnu Ruslan
mengatakan, "Hal ini dalam kondisi yang diperkirakan terjaga dari
fitnah yang bisa menimbulkan syahwat yang berupa persetubuhan atau
lainnya. Adapun dalam kondisi dikhawatirkan terjadinya fitnah, maka
keumuman ayat dan hadits menunjukkan larangan secara mutlak dan
tidak terikat dengan syarat adanya keperluan. Dan yang menunjukkan
terikatnya dengan kebutuhan adalah kesepakatan kaum muslimin
untuk melarang kaum wanita keluar dengan menampakkan wajah,
terutama ketika telah .merebaknya kefasikan." Al Qadhi Iyadh
menuturkan pendapat dari ulam4 bahwa wanita tidak diwajibkan
menutup wajahnya ketika melalui jalanannya, sedangkan kaum laki-
laki harus menundukkan pandangan karena adanya perintah di dalam
ayat Al Qur'an. '

Sabda beliau (Itu tidah sp$4p$ bagimu, karenu ia (budak
tersebut) aclaloh (seperti) bapakmu elan sebagai budokmu)
menunjukkan bahwa budak laki-laki boleh melihat kepada tuannya
(wanita) dan ia termasuk kategori mahromnya sehingga boleh bersepi-
sepian dengannya, boleh bepergian bersamanya dan boleh melihat
kepadanya sebagaimana mahrornnya- Demikian pendapat Aisyah,
Sa'id bin Al Musayyab, Asy-Syaf i dalam salah satu pendapatnya,
para sahabat Syaf i dan pendapat mayoritas kalangan salaf.
Sedangkan Jumhur berpendapat bahwa budak laki-laki sama dengan
yang bukan mahrom, dalilnya adalah, bahwa ia boleh menikahinya
setelah merdeka.
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Bab : Laki-Laki yang TidakJVreryi?#if ecenderun gan (Hasrat)
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3445. Dari Llmmu Sslamah, balrwasanya ketika Nabi SAW sedang di

tempatnya, di rumah ilu ftrdapot taki-laki waria (bencong), lalu

betiau berkata kepada Abdutlah bin Abu Umoyyoh, yakni soudaranya

(Jmmu Salamqh, "wahai Abdullah, bila Atlah menaklukkon Thaif

untuk kalian, maka aku akan menuniukkan kepada kolian putrinya

Ghailan, dia itu bila datang lipatonnya empat don bila pergi

lipatannya delapan." Kemudian Nabi sAW bersabda, ".langanloh

mereks itu masuk ke tempat kalion. " (Muttafaq 'Alaih)

3446. Dari Aisyah M, ia menuturkan, "Ado seorong waria (bencong)

yang biasa masuk ke tempat paro istri Nabi SAW' Mereka

menganggapnya sebagai lakiJaki yang tidak mempunyai hosrat

terhadop-wanita. Suati hari, Nobi SAW masuk, saat itu waria tersebut

sedang berada di tempat salah seorang istri beliau, lalu beliau

*rnyibutkan kriteria wanito, 'Bila is datang, moka ia datang dengan
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emp(tt lipatan, dan bila ia pergi, maka ia pergi dengan delapan
lipatan.' Maka Nqbi SAI{ bersabda, 'Tampaknya ia sudah dikenol
seperti itu di sini. Tidak boleh lagi orang ini masuk ke tempat kalian.'
Setelah itu mereka menghijabinyo." (HR. Ahmad, Muslim dan Abu
Daud)

'r;":;" *k ;--;"j,,rdq Jtt') ,L'i.;\ ,'^s 4rrr'; >t;j
lvvrl/,

3447. Abu Daud menambahkan dalam salah satu riwayatnya: "don
beliau mengeluarkannya (dari negeri tersebut), yang mano

sebelumnya ia tinggal di Baida', lalu ia (dibolehkan) datang (ke

wilayah tersebut) setiap Jum'at (setiap pekan) untuk meminta

mak0nan."

'v L';- 3y iy,.i,r ir, (";P ,-^Z-;st.$ i- *r;r'li ;
;tj:) .e;-'"i J* ;'; *'F'q. l;^:.'oi'.t iiA .L'H,

(1"j
3448. Dari Al Auza'i -berkenaan dengan kisah ini-: Dikatakan,
"Wahai Rasuluilah, kalau begitu ia bisa mati karena keloparan."
Maka beliau mengizinkannya mosuk dua kali dalam satu Jum'at (satu

pekan) untuk meminta (makanan) kemudian kembqli pulang. (HP*
Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(waria) adalah laki-laki yang perkataannya lembek dan jalannya

gontai serta bersikap seperti wanita, bisa jadi karena karakternya

demikian dan bisa juga karena dibuat-buat akibat kefasikannya. Laki-
laki yang memang karaktemya begitu, biasanya tidak mempunyai

kecenderungan (hasrat) terhadap wanita, karena itulah para istri Nabi
SAW menganggap orang tersebut sebagai laki-laki yang tidak
mempunyai kecenderungan terhadap wanita, sehingga saat itu mereka

tidak berhijab terhadapnya hinngga terjadinya perbicangan tersebut
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dengan Nabi SAW.

Sabda beliau (Tompaknya ia suclah dikenal seperti itu di

sini), Al Qurthubi mengatakan, "Ini menunjukkan bahwa mereka

mengira bahwa orang tersebut tidak mengerti apa-apa tentang perihal

wanita dan tidak pernah terlintas di benaknya, sehingga seolah-olah

kondisinya itu adalah merupakan karakter dan tabeatnya, dan tidak

ada yang diketahui darinya kecuali itu, karena itulah mereka

menganggapnya sebagai laki-laki yang tidak mempunyai

kecenderungan terhadap wanita.

Ucapan perawi (cton belfuu mengeluarkannya), yaitu

mengusir waria tersebut. Pengeluaran beliau ini mengandung tiga

makna: Pertama, beliau mengiranya termasuk laki-laki yang tidak

mempunyai kecenderungan terhadap wanita. Namun ketika terjadi

percakapan tersebut, sirnalah dugaan beliau itu. Kedtta, karena orang

tersebut menyebutkan tentang keindahan dan aurat wanita. Ketiga,

tampak darinya bahwa ia mengamati tubuh dan aurat wanita, tidak

seperti yang biasa tampak dari sikap seorang wanita. Hadits ini
menunjukkan bolehnya menghukum dengan diusir dari negerinya bagi

orang yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan atau karena

kefasikannya, dan bolehnya masuk (ke negeri tersebut) pada waktu-

waktu tertentu karena adanya keperluan.

Bab: Hukum Wanita Memandang Laki-Laki

?i;t'J ';tt t'*3# iur J';:.,''b
,t o-/ :ds e,1i7
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3449. Dari (Jmmu Salamah, io menuhrkan, "Ketika aku sedang
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bersama Rasulullah SAW dan Maimunah, datanglah lbnu Ummi

Maktum, lalu ia masuk ke tempat beliau, saat itu telah diturunkan
perintah berhijab, lalu Rasulullqh SAl4 bersabda, 'Berhijablah kalian
darinya.' Maka kami berkata, 'Wahai Rasulullah, bukankah ia orang
buta, ia tidak dapat melihat kami dan tidak dapat mengenali knmi?'
Beliau bersabda, 'Apakah kalian juga buta? Bukankah knlian bisa

melihatnya? "' (HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia

3450. Dari Aisyah, ia menuturkan, "Aku melihat Nabi SAW

menutupiku dengan sorbannya, sementara aku bisa melihat kepada

orang-orang Habasyah yang tengah bermain-main di masjid, sampai

aku sendiri yang meraso bosan. Kalion tentu bisa membayangkan

anak gadis belia yang masih senang bermain. " (Muttafaq 'Alaih)

.t+ i*-,-* # ;ut J'yr'.,:' ir*- f;tt 4*Jr ti : 't;:t't

;'dt'bi';A ,i-9J7'C-G:w cai;.G g"; q'.aLG ,u;
.i}rt ; t;a ,S eaG i'e

3451. Dalam riwayat Ahmad disebutkan, "Orongorong ;oUoryol,
sedang bermain-main di dekat Rasulullah SAW pada hari Id. Aisyah

mengisahkan, 'Lolu oku melihat dari atas pundak beliau, lalu beliau
merendahkan pundaknya sehingga aku bisa leluasa melihat mereka

dari atas pundak beliau hingga aku puas kemudian pulong. "'

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits Ummu

Salamah dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa
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diharamkan bagi wanita melihat laki-laki sebagaimana laki-laki

diharamkan melihat wanita. Demikian menurut salah satu pendapat

Asy-Syaf i, Ahmad dan golongan Al Haduwiyah' An-Nawawi

mangatakan, "Inilah pendapat yang benar berdasarkan firman Allah

Ta'ala, 'Katakanlah kepada wonila yang beriman: Hendaklah mereka

menahan pandangan mereka.' (Qs. An-Nuur (24):31)'" Adapun yang

membolehkan, mereka berdalih dengan hadits Aisyah dan hadits

Fathimah binti Qais yang menyebutkan bahwa beliau menyuruhnya

untuk menjalani masa iddahnya di tempat Ibnu Ummi Maktum. Abu

Daud telah memadukan antara hadits-hadits tersebut, lalu

menyimpulkan, bahwa hadits Ummu Salamah adalah pengkhususan

bagi para istri Nabi SAW. Al Hafizh mengatakan, "Ini logika

pemaduan yang bagus." Lebih jauh ia mengatakan, "Tentang bolehnya

hal tersebut diperkuat oleh boleh4ya wanita keluar untuk ke masjid

dan ke pasar dengan mengenakan penutup wajah dan kepala agar tidak

dapat dilihat oleh kaum laki-laki. Sedangkan kaum laki-laki tidak

diperintahkan untuk menutup wajah supaya tidak dilihat wanita. Hal

ini menunjukkan perbedaan hukum-"

ucapan perawi (bermain-main di masiid) menunjukkan

bolehnya hal tersebut dilakukan di dalam masjid dan bolehnya

menyaksikan permainan yang mubah. Hadits ini juga menunjukkan

baik dan mulianya sikap Nabi SAW terhadap istrinya'

Bab: Tidak Sah Pernikahan Tanpa Wali

1;,rir lf
3452. Dari Abu Musa M, dari Nabi sAll, beliau bersabda, "Tidak

ada (tidak sah) pernikahan tanpawali." (HR. Imam yang lima kecuali

An-Nasa'i)

#"n il.t'oi,'^^x.e '*;j".L *"A)'!1,,f ;';; ot:l, *
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3453. iorr Sulaimon bin Musa, iort ar-Zuirr, O*, (lrwah, dari

Aisyah, bahwasanya Nabi SAIY bersabdct, "Wctnita meno pun yong
menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya botal (tidak sah),

maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal. Bila si laki-
laki telah menggaulinya, maka ia berhak mendapatkan mahar untuk
menghalalkan kemaluannya. Bila mereka berselisih2, maka penguasa
adalah sebagai woli bagi yang tidak mempunyai wali. " (HR. Imam
yang lima kecuali An-Nasa'i)

'& ;irt t1,81,
,

t,";') t-ijF-

3454. Hadits irti diriwayatkan juga oleh Abu Daud Ath-Thayalisi
dengan redaksi: "Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan
wali. Wanita mana pun yang meniknh tanpa izin walinya, maka
pernikahannya batal (tidak sah), botal, batol. Bila ia tidak mempunyai
wali, maks penguosa adalah sebagai wali bagi yang tidak mempunyai
wali. "

' Dalam Syarfi At-Tirmiabi disebutkan, bahwa bila si wanita mempunyai wali,
akan tetapi karena satu dan lain hal, walinya tidak mau menikahkan, Ialu hal itu
menimbulkan perselisihan, maka permasalahannya diserahkan kepada penguasa,
sehingga si wanita dianggap tidak mempunyai wali, dan penguasa berhak
bertindak sebagai wali. Lain dari itu, sesuai dengan konteks hadits ini, bahwa
wanita yang memang tidak mempunyai wali, maka penguasa bertindak sebagai
wali.
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3455. Dari Abu Hurairah, is mengatakon, "Rosulullah SAW

bersabda, 'Ll/anita tidak boleh menikahkan wanita, dan wanita tidak

boleh menikahkon dirinya sendiri, karena wanita pezina adalah yang

menikahkan dirinya sendiri. "'(HR. Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)

Dari Ikrimah bin Khalid, ia menuturkan, "Ketika aku sedang

menempuh perjalanan, ada seorang wanita janda yang menyerahkan

perkaranya di tangan seorang laki-laki yang bukan walinya. lalu laki-

laki menikahkannya. Kemudian hal itu sampai kepada Umar, lalu

lJmar mencambuk laki-laki yang menikahkan dan laki-laki yang

menikahi, kamudian Umar membatalkan pemikahan tersebut."

(Diriwayatkan oleh Asy-Syaf i dan Ad-Daraquthni)

Dari Asy-Sya'bi, ia menuturkan, "Tidak ada seorang pun dari

antara para sahabat Nabi SAW yang lebih keras tindakannya terhadap

pemikahan tanpa wali daripada Ali, ia memukul pelakunya."

(Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ola mengatakan: Sabda beliau
(Ticlak ada (tidok sah) pernikohan tanpa walf, pemyataan "tidak

ada" di sini bisa berarti secara syar'i dan bisa juga mengenai

keabsahannya, sehingga pemikahan tanpa wali itu hukumnya batal

sebagaimana yang nyatakan secara jelas dalam hadits Aisyah.

Demikian pendapat mayoritas ahli ilmu. Mereka juga mengatakan,

"Tidak sah akad nikah tanpa wali." Ibnu Al Mundzir mengatakan,

"Tidak ada seorang pun sahabat yang berbeda pendapat mengenai hal

ini." Dikemukakan di dalam Al Bahr, dari Abu Hanifah, bahwa hadits

tersebut tidak berarti mutlak harus dengan wali. pendapat ini dilandasi

oleh hadits, "lf/anito janda lebih berhak terhadap dirinya daripada

walinya." Lalu pendapat ini dibantah, bahwa maksudnya adalah

mengenai kerelaannya (bukan akad nikahnya). Demikian kesimpulan
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dari hadits-hadits tersebut.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyorat: Bila orang yang berhak
menjadi wali nikah berhalangan, maka perwalian itu berpindah kepada
orang yang paling layak di antara yang ada, yaitu orang yang juga
memegang perwalian selain wali nikah, misalrrya kepala desa.

Bab: Memaksa dan Meminta Persetujuan

o7, o 1, o1. .. I t c , , ..6.- ..t?- a t. s / '4)i -.)r\f) ,;;*, -,> '.; ej W)j # "/t ,ti :a^xG'Jp
,?r-'.r". ,o'o'-'r.., o :'r.,. .-o' o -t: .(4e L}ru.').Y.Y g:r,'J (q y-u,€)

3456. Dari Aisyah, bahwqsanya Nabi SAW menikahinya ketika ia
berusia enom tahun dan ia dibawa ke tempat beliau ketika telah
berusia sembilan tohun, lalu ia tinggal bersama beliau setelah berusia
sembilan tahun. (Muttafaq 'Alaih)
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3457. Dalam riwayat lain disebutkan: Beliau menikahinya ketika ia
berusia tujuh tahun, dan malam pertamanya bersama beliau ketika
telah berusia sembilan tahun. (HR. Ahmad dan Muslim)

,\;13 r Le;t.'cri 4i:@ irr J';'r'J$ ;Jti a& ,st ,r
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3458. Dari lbnu Abbos, ia berkata, "Rasulullah SALY bersabda,
'Wanita .janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya,
sedangkan gadis perawan dimintai izin (persetujuan) mengenai
dirinya, dan izinnya itu adalah diamnya "' (HR. Jama'ah kecuali Al
Bukhari)
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3459. Dalam riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i

disebutkan: "sedongkan gadis perawan diminlai pendapat oleh

oyahnya."

,i*r'; i;* a,".ij: :';rAr, i3fu .,;-\q'i s

3460.Dalam .i*uvut ai*ua dan an-Naru'i iir"tutku,; 
"',l,do"f*'gadis yatim dimintai izin tentang dirinya."

,";l .Jtt '{'S? 'd ,li.6r, !\ri'e!.y.r2 "q:

.v:rrstGJ':,:;*
3461- Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i disebutkan'. "Tidak

acla hak perintah pada wali terhadap wanita janda, sedangkan gadis

yatim dimintai pendapatnya, dan diamnya adalah keputusannyo

(persetujuannya)."

,oz '*=tfs

c .',.: t d.o,,.23.\-ie c.+ dJ VS)
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3462. Dori Khansa' binti Khidam Al Anshariyah, bohwa ayahnya

menikahkannyo, saat itu ia seorang ianda, lalu ia tidak menyukni

pernikahan tersebut, maka ia pun dotang menghadap Rasulullah

sAW, lalu beliau membatalkan pernikohannya. (Dikeluarkan oleh

Jama'ah kecuali Muslim)

\j {;1x &.'ei !3 ) 'ffi nr J';', iu 'i6 
i;"'}'d)"r

:.ktf ,jd niu;t 'J5r,.i,r irr 6- {jv.ri'ff ,? ,et
(;t;;t;t'rr1
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3463- Dari Abu Hurairah, ia berkato, "Rasulullah SAW bersabds,
'Wanita janda tidak boleh dinikahkan sehinga dimintai

perselujuannya terlebih dahulu, dan tidak pula gadis perowqn
sehingga dimintai izin.' Pora sahabat bertanya, 'Wohai Rosulullah,
bagoimana izinnya?' Beliou menjawab, 'Bila ia diom."' (HR.
Jama'ah)

t:*.rU.i li )lt';* ,ar S';;, U ,i-ij ,Uu W ";lr; *s:. \P_ - . , '-- re

$tC-:JG,.'.S5;+ii)';* 5.i' Lf i-ii .;;,jG

@L ";;:)) w\t
3464. Dari Aisyah M, ia menuturkan, "Aku berkata, 'Wahai
Rasulullah, apokah wanita dimintai pendapat mengenai kehormatan
mereka?' Beliau menjawab, 'Ya.' Aku berkata lagi, 'Gadis perowan
itu bila dimintai pendapot suka malu sehingga diam saja.' Maka
beliau bersabda, 'Diamnya itu adalah izinnya. "'(Muttafaq 'Alaih)

jt"rL,J .:ot* 51i:# :, l?;j6 'Ud :d.rj, ;,',
dL d$ .w* tij;r, jti )€4j i1'r#

3465. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Aisyah berkata, "Rasulullah
SAW bersabda, 'Gadis peroyyon itu dimintai izin.' Aku kotqkan,
'Sesungguhnya gadis perowan itu bila dimintai izin akan melu.'
Beliau bersabda, 'Izinnya itu adalah diamnya. "'(Muttafaq 'Alaih)

'.:* oy ,q'*qa;Nr';* 
'iu *& otr ,:i ,;'; o_ri c

(Gf l:r:i .if.'l ui ;:11 ;,i;i'G
3466. Dari Abu Musa, bahwasanyo Nabi SAW bersabda, :crdr,

yotim dimintai pendapat mengenai dirinya, bila ia diam saja berarti
telah mengizinkan, dan bila ia menolak maka tidak boleh dipal<sa."
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(HR. Ahmad)
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3467. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rssulullah SAW

bersabda, 'Gadis yatim dimintoi pendapat mengenai dirinya, bila ia

diam saja berarti iru adalah izinnya, dan bila ia menolak mska tidak

boleh dipaksa. "'(HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah)

rjrii 'ai -Yi.# irt 'J';:rUi rf., urghi ,ul? it e
F.(r,\r >'r-i1'r'Gi i$ ; .w et *;;,b )n ei v:;)

(Pt":ar' at
3468. Dari lbnu Abbas, bahwosanya seorang gadis perawan datang

kepada Rasulullah sAll/, talu gadis itu menceritakon bohwa ayahnya

telah menikohkannya padahal ia tidak suka. Maka Nabi SAW

memberinya hak pitih. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-

Daraquthni)

.'d-l l(, ?t'r,1y-.:-) e dt,f d *'* Af '#rt:nt ir sr s

3469. Diriwaya&an juga oleh Ad-Daraquthni dari Ikrimah, dari Nabi

sAw secara mursal, dan ia menyebutkan bahwa riwayat ini lebih

shahih.

*L.^f-?'r,',J -^i.t li', ,,s'ilJo,'; iC t:i iiu';3 i' ,f
,' . / : -'oa. 1,i,1 o'-!.,. .'-a.l . .//,
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3470. Dari lbnu Umor, ia menuturkan, "Ketika Utsman bin Mazh'un
meninggal, ia meninggalkan seorang putri dari Khaulah binti Hakim
bin Umayyah bin Haritsah bin Al Auqash. Sebelumnya ia telah
berwasiat kepada saudaranya, yakni Qudamah bin Mazh'un.
Abdullah mengatakan, 'Keduanyo adalah pamanku (dari pihak ibu),
lalu aku melamar putri Utsman bin Mazh'un kepada Qudamah bin
Mazh'un. Kemudian ia menikahkanku dengannya. Kemudian Al
Mughirah bin Syu'bah datang, yakni kepada ibunya putri Utsman
(yang telah dinikahkan denganku), lalu ia menawarkan hqrta
kepadanya, maka ia pun cenderung kepadanya, dan putri (Jtsman pun
cenderung dengan keinginan ibunya, sehingga keduanya menolak
(pernikahanku), akhirnya perkaro mereka diadukan kepado
Rasulullah SAI4r. Qudamah bin Mazh'un berkata, 'Wahai Rasulullah,
putri saudaraku, saudaraku itu telah mewasiatkannya kepadaku, lalu
aku menikahkannya dengan anak bibinya. Aku tidak melihat adanya
kekurangan dalam kesholihan dan tidak pula tentang kesetaraan.
Namun ia hanyalah wanita, ia cenderung dengan keinginan ibunya.'
Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Dia itu anak yatim, ia tidak boleh
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dinikcthkan kecuali dengan izinnya.' Mako, demi Allah, wanita itu
dilepaskan dariku setelah aku memilikinya, lalu mereka

menikahkannya dengan Al Mughirah bin Syu'bah." (HR. Ahmad dan

Ad-Daraquthni)
Ini menunjukkan, bahwa gadis yatim tidak boleh dipaksa oleh

penerima wasiat ataupun lainnya.

'-L3i',t:r> .1_6. \ii3r r1y' lu ffi
1'>\tt'r!$

3471. Dari lbnu (Jmar, bahwasonya Nabi SAW bersabda, "Mintoilah

pendapat dan izin para wanita mengenoi anak-anak gadis mereko."
(HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(bahwasanya Nabi SAW menikahinya ketiko ia berusia enom tahun
dan),penulis mengemukakan hadits ini untuk berdalih, bahwa seorang

ayah boleh menikahkan putrinya yang masih kecil tanpa seizinnya,

demikian juga yang dilakukan oleh Al Bukhari ketika mencantumkan

hadits ini (yang tersirat dari judul babnya). Hadits ini jrga
menunjukkan bolehnya menikahkan gadis yang masih kecil dengan

laki-laki dewasa. Di dalam Al Fath disebutkan terjadinya iima'
mengenai bolehnya hal ini. Penulisnya menyebutkan, "Walaupun anak

itu masih di dalam buaian, namun tidak mungkin memperistrinya

hingga mencapai usia yang memungkinkannya untuk digauli."

Sabda beliau (sedangkon gaclis pernwon climintai penclapat

oleh ayahnya), pensyarah mengatakan: isti'maar adalah meminta

perintah (keputusan). Pengertiannya: Tidak boleh dinikahkan kecuali

setelah meminta keputusan darinya.

Sabda beliau (lYonita ianda tidak boleh clinikahkan sehinga

dimintai persetujuannya terlebih dahulu, don tidak pula godis

perowan sehingga dimintai izin) menunjukkan bahwa sebelum

dinikahkan, wanita janda harus dimintai persetujuannya dan gadis

a a. c I .z -r .. c .
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perawan harus dimintai izinnya. Jadi, ada perbedaan antara keduanya,

yang rrana untuk wanita janda dimintai pendapat dengan cara

musyawarah lalu keputusannya diserahkan kepada wanita janda

tersebut, sehingga dalam hal ini wali perlu mendapat pernyataan yang

jelas mengenai izinnya. Sedangkan gadis perawan tidak demikian,

karena izinnya (persetujuannya) bisa dengan ucapan dan bisa juga

dengan diamnya.

Hadits-hadits di atas sebagai dalil keharusan memberlakukan

kerelaan wanita yang hendak dinikahkan, dan dalam hal ini harus

berupa pernyataan izin yang jelas dari wanita janda, sedangkan dari

gadis perawan cukup dengan diam. Konteks hadits-hadits di atas

menunjukkan, bahwa bila gadis yang telah baligh dinikahkan tanpa

izinnya, maka nikahnya tidak sah, demikian pendapat Al Auza'i, Ats-
Tsauri, Al Utrah dan golongan Hanafi, demikian juga yang

dikemukakan oleh At-Tirmidzi dari mayoritas ahli ilmu. Sedangkan

Malik, Asy-Syaf i, Al-Laits, Ibnu Abi Laila, Ahmad dan Ishaq

berpendapat, bahwa seorang ayah boleh menikahkan anak gadisnya

yang perawan tanpa meminta izinnya. Namun pendapat mereka ini
dibantah dengan dalih sabda Nabi SAW,*Sedangkon gadis perawan

dimintai persetujuannyo oleh ayahnya." Pendapat golongan pertama

diperkuat oleh hadits Ibnu Abbas: "Baltwasanya seorang gadis

percnvon datang kepada Rasulullah SAW, lalu gadis itu menceritakan

bahv'a ayahnya telah menikahkannya padahal ia tidak suka. Maka
Nobi SAW memberinya hak pilih." Sedangkan sabda beliau (wanita
janda lebih berhak terhadap dirinya) konteksnya tidak membedakan

antara yang masih kecil dengan yang sudah besar.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarof: Kedudukan kakek seperti

ayah dalam hal menikahkan, demikian menurut salah satu pendapat

dari Imam Ahmad. Seorang ayah tidak boleh memaksa anak gadisnya

yang masih berusia sembilan tahun, baik masih perawan maupun
janda, demikian pendapat dari Ahmad yang dipilih oleh Abu Bakar.

Kerelaan wanita janda berupa perkataan, sedangkan kerelaan gadis

perawaan berupa diam.
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Bab: Anak Laki-Laki Menikahkan Ibunya
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3472. Dari Ummu Salamah: Ketika Nabi SAW mengutus seseorong

untuk melamarnya, (Jmmu Salamah berkata, "Tidak ada seorang pun

dari para waliku yang hadir." Maka Rasulullah sAW bersabda,
,,Tidak ada seorang pun di antara para walimu, baik yang hadir

moupun yang sedang tidak ada, yang tidak menyukai itu'" Ummu

Salamah berkata kepada anak lakiJakiny'a, "Wahai Umor, berdirilah,

dan nikahkanlah Rasuluttah sAW." Moka ia pun menikahkan beliau.

(HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahulloh Ta'ala mengatakan: Hadits ini

sebagai dalil bagi yang berpendapat bahwa anak laki-laki termasuk

wali nikah. Mereka yang berpendapat demikian adalah Jumhur.

Bab: Keengganan (Keberatan) Wali

;d.& r.t ;yG ,!i_t'*v-X *i C.uk :Jo )u.i ,Y,r
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3473. Dori Ma'qal bin Yasar, ia menuturkan, "Aku mempunyai

saudari (perempuan) yang dilamar kepadaku, kemudian putro
pamanku datang kepadaku, lalu aku menikahkan saudariku
dengannya. Kemudian ia menjatuhkan talak raj'iy kepadanya, lalu
meninggalkannya hingga habis masa iddqhnya. Ketika saudariku itu
ada yang melamarnya kepadaku, anak pamanku itu mendatongiku

untuk melomarnya, maka aku katakan, 'Demi Allah, aku tidak akan

menikahkannya selamanyq.' Lalu berkenaan denganku turunlah ayat,
'Apabilo kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka

janganlah kamu (para wali) menghalangi mereko kawin lagi dengan

bakol suaminya, [apabilo telah terdapat kerelaaan di antara mereka
dengan cara yang ma'rufl.' (Qs. Al Baqarah (2): 232) Maka aku pun
menebus sumpahku dqn aku menikahkan saudariku itu dengannya
(anak pamanku). " (HR. Al Bukhari, Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia
menshahihkannya, nzunun dalam riwayatnya tidak menyebutkan
tentang penebusan sumpah)

'Ji'i; if;t .;t< 1 ,0" u"t | >L, o.s.i ,'e:d.!t' ',L y',
.^lI,=L
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3474. Dalam riwayat Al Bukhari disebutkan: "Ia seorang laki-laki
yang tidak ada mosalah, sedangkan wanita itu sendiri mau kembali
kepadanya."

Riwayat ini sebagai argumen mengenai peranan wali.

Pensyarah Rahimohullah Ta'alo mengatakan: Hadits Ma'qal
ini menunjukkan, bahwa penguasa tidak boleh menikahkan seorang

wanita kecuali setelah ia memerintahkan walinya untuk tidak
menghalangi perkawinan anaknya, bila wali itu mau
melaksanakannya, maka itulah yang diharapkan, namun bila tetap

pada pendiriannya, maka penguasa boleh menikahkannya.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyaraf: Imam Ahmad mengatakan
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dalam riwayat Al Marwazi, mengenai kondisi di suatu negeri yang ada

seorang wali (penguasa) namun tidak ada qadhi (hakim) yang bisa

menikahkan: Bila si wanita setuju dengan mahar dan keseteraan calon

suaminya, maka aku harap itu tidak apa-apa. Menikahkan para wanita

janda uautut, fardhu kifayah menurut ijma'. Bila hakim menolak

kecuali dipaksa, sehingga seolah-olah ia menetapkan sesuatu kepada

yang tidak berhak, maka keberadaannya sama saja dengan

ketiadaannya.

Bab: Saksi Pernikahan

e t. t.$ z c /ct
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3475. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Nabi sAW bersabda, "Pora

wanita pelacur adalah para wanita yang menikahkan dirinya sendiri

tanpa bukti. " (HR.At-Tirmidzi)
At-Tirmidzi menyebutkan, bahwa riwayat ini tidak dinilai

marfu' (riwayatnya bersambung hingga kepada Nabi SAW) kecuali

oleh Abdul A'la, namun ia pun menilainya mauquf. Penilaian mauquf

(terhenti pada sahabat) lebih benar, dan ini tidak menyebabkan hadits

ini cacat, karena Abdul A'la adalah seorang yang tsi(laft (kredible)

sehingga penilaian morfuhya dan tambahannya dapat diterima.

.r. c.
.d:.J a)-.t-.,/ ;?u Ursji ilG W;'
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3476. Dari Imran bin Hushain, dari Nabi sAW, beliau bersabda,
,,Tidak ada (tidak sah) pernilrohan kecuali dengan wali dan dua

orong saksi yang adil." (Disebutkan oleh Ahmad bin Hanbal dalam

riwayat anaknya, AMullah)

t
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3477 . Dari Aisyah, ia mengatakan, " Rasulullah SAW bersabda,

"Tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali dan dua

orang saksi yang adil. Bila mereka enggan (keberatan), maka

penguaso adalah wali bagi yang tidak n'tempunyai wali. " (HR. Ad-
Daraquthni)

;i ot-LAt;'# oi ,5.;t ;.3t ,s_i',* ,'y,At g,l,w:
\j,';t LtJ;. ts : Jra,ii rr, b,'lt 4? W" n S*,
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Malik meriwayatkan di dalam Al Muwath tnu', Oori Abu Az-Zubair Al
Makki, bahwasanya dihadapkan kepada Umar bin Khaththab suatu

pernikahan yang tidak disaksikan kecuali oleh seorang laki-laki dan

seorong wanita, maka Umar berkata, "lni pernikahan rahasia (nikah

sembunyi-sembunyi), dan aku tidak membolehkonnya. Bila dulu aku

mendapatinya, iiscaya aku meraj am. "

Pensyarah Rahimahullah Ta'alo mengatakan: Hadits-hadits di

atas dijadikan dalil oleh mereka yang bependapat bahwa kesaksian

dalam pernikahan adalah syarat. At-Tirmidzi mengatakan, "Ini
diamalkan oleh para ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW,

tabi'in dan generasi setelah mereka. Mereka mengatakan, 'Tidak sah

pernikahan tanpa saksi. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal

ini di antara mereka, kecuali segolongan ahli ilmu kontemporer.

Perbedaan pendapat ahli ilmu dalam hal ini adalah bila pernikahan itu
disaksikan oleh satu orang setelah satu orang (tidak bersamaan).

Mayoritas ahli ilmu Kufah dan lainnya mengatakan, 'Tidak boleh ada

pernikahan sehingga disaksikan oleh dua orang saksi bersamaan

ketika dilangsungkannya akad nikah.' Diriwayatkan dari sebagian ahli
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ilmu Madinah, 'Bila seorang saksi menyaksikan setelah saksi lainnya,

maka hal itu boleh, bila pernikahan itu diumumkan.' Ini merupakan

pendapat Malik bin Anas dan yang lainnya. Ahli ilmu lainnya

mengatakan, 'Boleh persaksian seorang laki-laki dan dua orang wanita

dalam pernikahan.' Ini pendapat Ahmad dan Ishaq." Demikian

ungkapan At-Tirmidzi.
Disebutkan di dalam At lkhtiyarat: Hal yang tidak diragukan,

bahwa pernikahan yang diumumkan adalah sah walaupun tidak

disaksikan oleh dua orang saksi. Adapun pernikahan yang

disembunyikan (dirahasiakan), walaupun ada saksi, maka ada catatan

(tergantung kondisinya). Bila kesaksian dan pengumuman nikah itu

bersamaan, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai sahnya, bila

tidak ada saksi dan tidak diumumkan maka hukumnya batal menurut

umumnya ulama, walaupun ada yang berbeda pendapat, namun

jumlahnya sedikit.

Bab: Tentang Kesepadanan dalam Pernikahan

(*6 j.t i\r1 .?; ;\i i "t1i it;
3478. Dari Abdullah biin Buraidah, dorf ayoh'yo, io' *'nutikon,
,,seorang gadis datang kepada Rasulullah sAllr lalu berkata, 'Ayahku

telah menikahkanku dengan anak saudaranya dengan malcud untuk

mengangkot martabatnya melalui diriku.' Mako beliau menyerahkan

putusan kepadanya, lalu gadis itu berknta, 'Aku menerima apa yang

telah dilakukan oleh ayahku. Tapi aku ingin agar para wanita tahu,

bahwa para ayah tidak mempunyai hak memutuskan' "' (HR' Ibnu

Majah)
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3479. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan an-Nuru'i dari hadits ibnu
Buraidah, dari Aisyah.

;bb .,G'vi ;- vr

(u;usrtitst

Dari Umar, ia mengatakan, "Sungguh aku akan melarang pernikahan
para gadis berkedudukan fterstatus sosial yang tinggi), kecuali
dengan yong sepadan. " (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)
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3480. Dari Abu Hatim Al Muzani, ia mengatakan, "Rasulullah
bersabda, 'Jika datang kepada kalian seseorong (laki-laki) yang
kalian rela terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia
(dengan putri kalian). Jiks tidak kalian lakukan, niscaya akan terjadi

fitnah dan kerusakkan yang besar di bumi.' Para sahabat bertanya,
'Wahai Rasulullah, bagaimana bila ada padanyo (sesuatu yang tidak
diridhai)? Beliau bersabda lagi, 'Jika datang kepada kalian
seseorang @ki-laki) yong kalian rela terhadap agama dan
okhlaknya, maka nikahkanlah dia (dengan putri kalian).' tiga koli."
(HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Ini hadits hadits hasan

gharib.")
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Dari Aisyah, bahwosanya Abu Hudzaifuh bin utbah bin Rabi'ah bin

Abdi Syams, salah seorang peserta perang Badar bersama Nqbi SAW,

mengangkat Salim sebctgoi anak dan menikahkannya dengan putri

saudaranya, yakni Al walid bin utbah bin Rabi'ah. salim adalah

mantan budak seorang wanita Anshar. (Diriwayatkan oleh Al

Bukhari, An-Nasa'i dan Abu Daud)

'Uu yl * "'r^^-,lt
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Dari Hanzhalah bin Abu Sufyan Al Jumahi, dari ibunya, ia

menuturknn, "Aku melihat saudarinya Abdurrahman bin Auf dinikahi

oleh Bilal. " (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(seseorang (laki-laki) yang kalion rela terhadap agama dan

akhlaknya) menunjukkan bahwa kesepadanan adalah dalam masalah

agama dan akhlak. Malik menegaskan bahwa yang dianggap adalah

mengenai agama (taat beragama), demikian pendapat yang dinukilnya

dari Umar dan Ibnu Mas'ud, juga dari kalangan tabi'in, yaitu

Muhammad bin Sirin dan Umar bin Abdul Aziz. Hal ini ditunjukkan

oleh firman Allah Ta'ala, "sesungguhnya orang yang paling mulia di

antaro kamu di sisi Atlah ialah orang yang paling bertaqwa di antara

kamtt." (Qs. Al Hujuraat (a9): 13). Sedangkan Jumhur menganggap

kesepadanan adalah dalam masalah nasab (keturunan). Disebutkan di

dalam Al Fatb: Kesepadanan dalam masalah agama telah disepakati,
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sehingga seorang muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki
yang kafir. Al Khithabi mengatakan, "Kesepadanan menurut

mayoritas ulama adalah dalam empat hal, yaitu: Agama,

kemerdekaan, nasab (keturunan) dan keahlian. Di antara mereka ada

juga yang memasukkan kebebasan dari aib, yang lainnya memasukkan

kelapangan (harta)." Pensyarah mengatakan: Di antara hal-hal yang

pasti untuk menilai ketinggian keahlian adalah ilmu, hal ini
berdasarkan hadits, "Ulama adaloh pewaris para nabi."

Ucapan perawi (mengangkat Salim sebagoi anok clon

menikahkannya dengan putri saudaranya) menunjukkan bahwa

kesepadanan itu dinilai dengan kerelaan yang lebih tinggi, bukan

sekadar kesetaraan namun tidak disertai kerelaan. Nabi SAW pun

telah memberikan hak pilih kepada Barirah karena suaminya tidak
sepadan dengannya.

Bab: Anjuran Melamar untuk Menikahi dan Hal-Hal yang
Mendorong untuk Menikahi
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3481. Dari AbdutUn Orn Mas'ud, ia menuturkan, "Rasulullah SAW

mengajori kami tasyahhud di dalam shalat dan tasyahhud di dalam

a
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hajat, lalu beliau menyebutkan tasyahhud shalat, kemudicn beliau

mengatakan, "Tasyahhud di dalam hajat adalah: Innal hamdu

lillaah, nasta'iinuhu wa nastagffiruh, wa na'uudzu billaahi min

syuruuri anfusinaa wa sayyiaatu a'maalinaa. Man yuhdihillaahu
jaUa muclhilla lah, wa man yudhlil falaa huadiya lah. Wa asyhadu

allon ilaaha illollaah wa asyhadu annaa muhammadan 'abduhu wtt

rasuuluh. [sesungguhnya segala puii bagi Allah, selayaknya kita

memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampunan kepada-

Nya, memohon perlindungan kepada-Nya dari keburuknn diri kita

dan kejelekkan amal kita. Barangsiapa yong diberi petunjuk oleh

Altah, niscaya tidak qda yang dapat menyesatkannya dan

borangsiapo yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada yang

dapat memberinya petunjuk. Aku bersal<si, bahwa tidak ada Tuhan

ying haq selain Allah dan aku bersal<si bahwa Muhammod adalah

hamba Allah dan Rasul-Nyal " Kemudian beliau membacakan tiga

ayat. sufyan Ats-Tsauri menafsirkannya: (yaitu ayat) "Bertakwalah

kepada Allah dengan sebenar-benarnyo tah,ya kepada-Nya dan

ja-nganlah seknli-kati kalian mati, melainksn dalam keadaan

beragamo Islam." (Qs. Aali 'Imraan (3): 102), lalu membaca oyat:
,,Don bertaltwalah kepada Allah yang dengan mempergunaftnn nama-

Nya kalian saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan

silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu meniaga dan mengawasi

kalion." (Qs. An-Nisaa' (4): 1), lalu membaca ayat: "Bertakwalah

kamu kepada Attah dan katakonloh perkataan yang benar." (Qs. Al'
Afuzaab(33):70).(HR.At-Tirmidzidaniamenshahihkannya)

',4t jt'*;:tC g-"q.i,y'' * et;\; E*1.*
'it',,:r,> .:r"e 15"'oi * C';fE A ,.-tL7ir * *dt;i W
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3482. Dari Isma'it bin lbrahim, dari seorang laki-laki Bani sulaim,

ia menuturkan, "Aku melamar (Jmamah binti Abdul Muththalib

kepada Nabi sAW, lalu beliau meniknhkanku tanpa bertasyahhud-"
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(HR. Abu Daud)
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3483. Dari Abu Hurairah, bahwasanya apabila Nabi SAW
mengucapkan selamat dan mendoakan kepada seseorang yang baru
menikah, beliau mengucapon, "Baarakallaahu loka wa boaraka
'alaika wo jama'a bainakumoa Jii khoiir. [Semoga Alloh
memberkahimu, memberkahi atasmu don mengumpulkan kalian
berdua di dalam kebaikonJ." (HR. Imam yang lima kecuali An-
Nasa'i. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi)
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3484. Dori Aqil bin Abu Thatib, bahwasanya ia menikahi seorang
wanita dori Bani Jasym, lalu merekn mengucapkan, "Bir rafaa' wol
baniin [semoga berbahagia dan mendapat banyak anakJ," mako ia
berkata, "Janganlah kalian mengucapkan begitu, akan tetapi
ucopkanlah seperti yang diucapkan oleh Rasulullah SAW:
Allaohumma baarik lahum wa baarik 'alaihim. [Ya Allah berkahilah
mereka dan curahknnlah keberkohan atas merekaJ. " (Diriwayatkan
oleh An-Nasa'i,Ibnu Majah dan Ahmad dengan maknanya)

,: * utr'" e 4,'oy ,*: ri'* v 'ij !:r:'€j
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3485. Dalam riwayat lainnya disebutkan "Janganlah kalian

{;';
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mengucapkan itu, karena sesungguhnya Nabi SAW telah melarang

kami mengucapkan itu. ucapankanlah, 'Baarakallaahu iiika wa

baarakallahu lakaftihoa. [semogo Allah memberkahimu dan semoga

All ah me mcurahkan ke b erkahan padamu de ngannyaJ' - "

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Tasyahhutl di dalam hajat adalah: Innal lgmda lillaah'
nasta'iinuhu wa nastaghJiruh), dalam riwayat Al Baihaqi

disebutkan "Jika salah seorang di antara kalian ingin berkhutbah

untuk salah sotu keperluan pernikahan atau keperluan lainnya,

hendaklah ia mengucapkan, 'A@amdu lillaah, nallmacluhu wo

nasta'iinuhu dst." Hadits Ibnu Mas'ud adalah sebagai dalil

disyariatkannya khutbah ketika akad nikah dan keperluan lainnya. At-

Tirmidzi mengatakan, "Para ahli ilmu mengatakan, bahwa pernikahan

boleh dilangsungkan tanpa khutbah."

Diriwayatkan juga dari Hibar yang dikemukakan oleh Ath-

Thabarani, bahwasanya Nabi SAW menyaksikan pernikahan seorang

laki-laki, lalu beliau mengucapkan, "'Alfil khair wal barakah wal

itfah wath thaairil maimuun was sa'oft war riZqi, baarakollaahu

lakum fsemoga mendatangkan kebaikan, keberknhon, kesantunon,

kesopanan, kedamaian, kelapangon dan rezeki. Semoga Allah

memb e r kahi kal i an s e mual."

Bab: Kedua Mempelai Mewakilkan Kepada Seseorang untuk
Akad Nikah

tai$ 'a1'1;l'rti

,7. :
s t'.-9

.,tii
.rr; :uu

. o./e

Arl
flr)d

lt'wr'J"i
ok'),\il'

t1r;;n,Gtt2A ni
C.#a

lf),i6 @ ,at":i,lG /.'*7
*i':i'oi 

';2';i ,r'f;-ts.')uj :r1; :)v

,lGGrJ*i
'.^4:, J"- JF,)*';. "#'^)?At

#6 - UuAhtsshsr Itatlul Authar



,+ >;i & ,d>,c ,r"r3# Jur 
'J'-', 

Lt ,iu iust';';;
q::bLi'Jt ,€',+:l'jt: ,& r'rb'.tt {s ,Gt*

3486. Dari Uqbah bin Amir, bahwasanya Nabi SAW bertanya kepada

seorang laki-laki, "Apakah engkau rela aku nikahkan dengan

Fulanah?" Io menjawab, "Yo." Dan beliau juga bertanya kepada

seorongwanita, "Apakah engkau rela aku nikahkan dengan Fulan?"
Ia menjawab, "Yo." Lalu beliau menikahkan mereka, kemudian laki-
laki itu menggaulinya, saat itu ia belum menyebutkan mahar dan

belum memberinya sesuatu, sedangkan ia termasuk peserta perjanjian
Hudaibiyah, yang mana pora peserta Hudaibiyah memiliki bagian

tanoh di Khaibar. Ketika lakiJaki itu hampir meninggal, ia berkata,
"sesungguhnya Rasulullah SAW telah menikahkanku dengan

Fulanah. Aku belum menyebutkan maharnya dan belum memberinya

sesuatu. Kini aku persaksikan kepada kalian, bahwa aku memberinya

mahar yang berupa tanah bagianku di Khaibar. " Lalu wanita itu
mengambilnya kemudian menjualnya seharga seratus ri6a. (HR. Abu
Daud)
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Abdurrohman bin Auf berkata kepada Ummu Hakim binti Qarizh,
"Apakah engkau menyerahkan perkaramu kepadaku? " Ia menjawab,

"Yo." Abdurrahman berkata lagi, "Kalau begitu, aku telah

rnenikahkanmu." (Disebutkan oleh Al Bukhari di dalam kitab

Shafoifunya)

Ini menunjukkan, bahwa madzhab Abdurrahman adalah,

bahwa setiap orang yang mewakili untuk urusan pernikahan atau jual

beli sesuatu, maka ia berhak menjual atau menikahkan, dan itu
terlaksana dengan satu lafazh.
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits Uqbah

dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bolehnya mewakili

kedua belah pihak. Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Al
Auza'i, Rabi'ah, Ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah beserta mayoritas

sahabatnya, Al-Laits, P&E pengikut Al Hadi dan Abu Tsaur'

Dikemukakan di dalam Al Bafur dari An-Nashir, Asy-Syaf i dan Zafr,

bahwa cara tersebut tidak boleh, berdasarkan sabda Nabi SAW'

"setiap pernikahan yong tidak dihadiri oleh empot orang ..' dst"'

yang telah dikemukakan. Asy-Syaf i mengatakan, "Boleh dinikahkan

oleh penguasa atau wali lainnya yang setingkat dengannya atau yang

lebih tinggi." Al Bukhari meriwayatkan dari Al Mughirah secara

mu'allaq, bahwanya ia melamar seorang wanita, sedangkan ia

merupakan orang yang paling berhak terhadapnya, lalu ia menyuruh

seorang laki-laki, kemudian menikahkannya.

Disebutkan di dalam Al Muqni': Bila seseorang menikahkan

budak laki-lakinya yang masih kecil dengan budak perempuannya,

maka ia boleh memegang perkara kedua belah pihak dalam akad.

Demikian juga wali wanita, seperti anak paman, mantan budak dan

hakim, bila si wanita telah mengizinkan untuk menikahkan dirinya

(dengan orang lain), maka ia boleh memegang perkara kedua belah

pihak dalam akad. Pendapat lainnya menyatakan bahwa tidak boleh

dilangsungkan akad nikah kecuali salah satu pihak diwakilkan kepada

orang lain. Saya katakan: Yang lebih berhati-hati adalah mewakilkan

kepada orang lain dalam perkara ini. Wallahu o'lom.

Bab: Nikah Mut'ah (Pernikahan Hingga Waktu Tertentu) dan

Penghapusan Hukumnya
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3487. Dari Abdullah lbnu Mas'ud, ia menuturkan, "Ketika kami

berperang bersama Rasulullah SAW, kami tidak disertai istri, lalu
kami berkata, 'Apa boleh kami dikebiri?' Namun beliau melarang hal
tersebut, kemudian beliau memberi rukhshah kepada kami untuk

menikahi wanita hingga waktu tertentu." Lalu Abdulloh (Ibnu

Mas'ud) membacakan ayat; "Hoi orang-orartg yang beriman,

janganlah kamu haromkan qpo-apa yang baik yang telah Allah
holalkan bagi kamu." Qs.Al Maaidah (5):82) (Muttafaq 'Alaih)

t 1',,'-i . t'l4-r Jr,c Lozr; 't3t a;! t c* ,tt ';:6 i)u {* "Gi'f
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3488. Dari Abu Jamrah, ia menuturkan, "Aku bertanya kepada lbnu
Abba.s tentang nikah mut'ah. Ia pun memberikan rukhshah. Kemudion

seorang mantan budaknya berkata kepadanya, "ltu honya boleh

dalam kondisi terpal<sa dan sangat sedikitnya wanita, atau serupa

itu?" Ibnu Abbas menjawab, "Benar." (Diriwayatkan oleh Al
Bukhari)
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3489. Dari Muhammod bin Ka'b, dari tOru AUUos, ia menuturkaT,

"Mut'ah pernah dibolehkan pada masa awal Islam, di mana seorang

?)L',i;$.{1i (pli il,r ,-Pi
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taki-laki tlatong ke suatu negeri yang ia tidak mempunyai kenalon di

sana, lalu ia menikah dengon wanita (di sana) untuk iangka waktu

selama ia tinggal sehingga wanita itu bisa meniaga barang-

barangnya dan bisq memberiknn kesenangan, hinggo akhirrrya

rurunlah ayat: 'Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak

yang mereka miliki.' (Qs. Al Mubninuun (2j): 6)." Ibnu Abbas

mengatakan, "Makn (setelah turunnya ayat ini) setiap kemaluanyong

selain kedua itu (yang tersebut di dalam oyat) adolah haram-"

(Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi)
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3490. Dari Ali RA, bohwasanya n^utrrltot sAW telah *rtoronr
nikah mut'ah dan daging keledai pelihoraan pada soat perang

Khaib ar. (Muttafaq' Alaih)

., .ivi *ir ii *'t,; 7'y- ,t3t {1'J, ura: :Utu'rt:
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3491. Dalam riwayat lain: "Beliau melarang nikah mut'ah l@tilu

perang Khaibqr dan juga melarang memakan daging kcledai

peliharaan " (Muttafaq'Alaih)
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3492. Dari Salamah bin Al Afuia', ia menuturkan, "Rasulullah SAW

memberikan rukhshah kepada knmi untuk niknh mut'oh selama tiga

hari letika perong Authas. Kemudian setelah itu beliau

melarangnya." (HR. Ahmad dan Muslim)

I
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3493. Dari Sabrah Al Juhanni, bahwasanya ia turut berperang
bersoma Rasulullah poda tahun penaklukan Makkah, ia menuturkan,
"Lelu komi tinggal di sana selama lima belas hari, kemudian

Rasulullah SAW mengizinkan komi untuk nikah mut'oh. " 
-kemudian

dikemukakan hadits ini. Selanjutnya ia mengatakan- "Sebelum aku

keluar (dari Mak:kah) Rasulullah SAW telah mengharamkannya."
(HR. Ahmad dan Muslim)

U;i'ck j\,uat 6: t- Ut e ok 'fi :d-trr';,1:Jt- ,'&

3494. Dalam riwayat lain disebutkan: Bohwa ketika io bersama Nobi
SAW, beliau bersabda, "Wahai manusio, sesungguhnya aku pernah

mengizinlran kslion bersenong-senang (mut'ah) dengan kaum wanita,

dan sesungguhnya kini Allah telah mengharamkan itu hingga hori
kiamat, maka barangsiopa yang memiliki mereka (dengan cara itu)
maka hendaklah melepaskonnyo, dan janganlah kalian mengambil

kembali sedikit pun dori apo yang telah knliqn berikan kepada

mereka. " (HR- Ahmad dan Muslim)
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34g5.Dalam l'afazhlainnya disebutkan: Dari Sobrah, ia menuturkan,
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"Rasulullah SAW memerintahkan kami mut'ah pada tahun

penaklukan (Makkah), yaitu ketika kami telah memasuki Makkah.

Kemudian sebelum beliau keluar dari Makkah, beliau telah melarang

kami melakukannya. " (HR.Muslim)
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'J';, oi,^- !!2"€.,

1'>'1r>'f1'r "3i 
irr'; .a;ilt

3496. Dalam riwayat lainnya yang juga bersumber darinya: "Bahwa

ketika haii wada', Rasulullah SAW melarang nikoh mut'ah'" (HF-'

Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahultah Ta'ala mengatakan: Banyak orang

meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas telah menarik pendapatnya tersebut

[nomor 3483]. Ibnu Al Mundzir mengatakan, "Orang-orang dulu

pernah memberikan rukhshah untuk mut'ah. Namun kini tidak

seorang pun yang membolehkannya selain golongan Rafidhah. Tidak

ada artinya perkataan yang bertolak belakang dengan Kitabullah dan

Sunnah Rasul-Nya." Al Khithabi mengatakan, "Pengharaman mut'ah

telah disepakati oleh semua ulama kecuali sebagian kalangan Syi'ah.

Dan tidaklah benar pendirian mereka itu dirujukkan kepada Ali,

karena telah diriwayatkan secara shahih dari Ali, bahwa mut'ah telah

dihapus." Al Baihaq telah menukil riwayat dari Ja'far bin Muhammad,

ketika ia ditanya tentang mut'ah, Ja'far menjawab, "Itu adalah zina

yang nyata." Ibnu Daqiq Al 'Id mengatakan, "Apa yang dikemukakan

oleh sebagian golongan Hanafi dari Malik tentang bolehnya mut'ah

adalah salah, karena yang sebenamya golongan Maliki telah melarang

nikah terbatas, sehingga mereka membatalkan pembatasan waktu halal

karenanya, mereka mengatakan, 'Bila ditentukan dengan suatu waktu

yang akan tiba, maka terjadilah talak saat itu juga (saat penentuan

waktu yang akan tiba itu), karena itu adalah penentuan waktu halal

sehingga termasuk dalam pengertian nikah mut'ah'"' Iyadh

mengatakan, "Mereka telah sepakat bahwa mensyaratkan pembatalan

adalah menyatakan syarat. Bila ketika akad nikah seseorang
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meniatkan untuk menceraikan setelah waktu tertentu, maka nikahnya
sah, kecuali AI Auza'i menilainya batal. Kemudian mereka berbeda

pendapat, apakah orang yang melakukan nikah mut'ah dihukum
cambuk atau diasingkan. Mengenai hal ini ada dua pendapat."

Bab: Nikah Taf;tif (Menikahi Wanita yang Telah Ditalak Habis
dengan Maksud agar Suami Sebelumnya Halal Menikahinya

Lagi)

ir11 .J'St;!rr;i,:ir "& ;ur J';:, d i;u ;;t, ;.t *'r. r. . t . c2,- i .. r.: ,.',,
(a>,:--,c1 4*)tS dLJIJ J^>t

3497. Dari lbnu Mas'ud, ia menuturkan, "Rasulullah SAI( telah
melaknat muhallila (penghalal) dan muhallal lahus (yang dihalalkan
untuknya)." (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan ia
menshahihkannya)

'Y'* i''4'i'6"t1'^;At
3498. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i juga meriwayatkan hadits

serupa yang bersumber dari Ali.

Y- :t-' '. . ,. .

Nikah ,otli/ adalah menikahi wanita yang telah dilalak habis oleh suaminya
dengan tujuan untuk menghalalkan suami sebelumnya menikahi lagi wanita
tersebut. Karena dengan talak habis tersebut (yakni talak tiga atau talak boin)
mengharamkan sang suami untuk rujuk kepadanya kecuali setelah menikah
dengan laki-laki lain, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala,"Kemudianiiko
xtami mentaloknya (sesudoh talak yang keduo), mako perempuan itu tidqk hqlal
lagi baginya hinggo dia kqwin dengan suami yang /ain. " (Qs. Al Baqarah (2):
230).
Lluhallil adalah laki-laki yang menikahi wanita yang telah ditalak habis oleh
suaminya dengan maksud agar suami sebelumnya itu bisa rujuk lagi kepadanya.
llluhallol lahu adalah suami yang sebelumnya.

Uukhtashar IIatluI Authar - 453



';t-;th, 
t,.1i1.-1jr $,Jv.lot J"irt;- t:riu trr;i^Lir

(rG ,.t irjrl .;tSt, JJ:,t',

34gg. Dori uqbah bin Amir, ia mengotakan, "Rasulullah sAW

bersabda, :'Maukah knlian aht beritahulan tentong pejanton sewaon

(laki-taki pelacur/gigolo)?" Mereka menjawab, "Tentu wahai

Rasulullah? " Beliau bersabda, "Yaitu muhallil. Allah telah melalcnat

muhallil (penghalal) dan muhallal lahu (yang dihalalkon untulvryo)'"

(HR. Ibnu Majah)

Pensyarah Rohimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di

atas menunjukkan haramnya tahlil, karena laknat itu adalah untuk

suatu perbuatan yang berdosa besar. Al Hafiztr menyebutkan di dalam

At-Tahkshisft: Mereka berdalih dengan hadits ini dalam membatalkan

pernikahan yang ketika akad nikah sang su:lmi mensyaratkan, bahwa

Litu iu menikahinya maka ia tertalak bain dainya, atau mensyaratkan,

bahwa bila ia menikahinya maka ia tertalak, atau syarat lainnya yang

serupa itu. Mereka menakwilkan hadits seperti itu. Tidak diragukan

lagi, Oahwa keumuman hukum dalam hadits ini mencakup bentuk-

bentuk tersebut dan yang lainnya. Namun Al Hakim dan Ath-Tabarani

meriwayatkan di dalam Al Ausath, *Dari LJmar, bahwasanya seorang

laki-laki datang kepadanya lalu menanyakan tentang laki-laki yang

menalak tiga istrinya, lalu wanita itu dinikahi oleh saudaranya tanpa

disertai dengan kesepakatan untuk menghalalkannya bagi saudaranya

(suami sebelumnya), apakah nantinya wanita itu halal untuk

airit ut iny a lagr? umar menjawab, 'Tidak, kecuali dengan pemikahan

karena keinginannya sendiri. Dulu pada masa Rasulullah sAW, kami

menganggapnya sebagai penyewaan pejantan 0aki-laki pelacur)'"'

fbJ euyyi* di dalam I'lam Al Muwaqqi'in mengatakan, "Pendapat

y*g ai.i*uyatkan dari 'Atha' tentang menikahi seorang wanita yang

sebelumnya bertujuan untuk menghalalkan (bagi suami sebelumnya),

tapi kemudian laki-laki kedua itu menyukainya sehingga tetap

mempertahannya sebagai istrinya. 'Atha' mengatakan bahwa itu tidak

apa-ipt, Asy-Sya'bi mengatakan, "Tidak apa-apa nikah tahlil bila
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bukan karena suruhan suami sebelumnya."

Bab: Nikah Syighar

'oi'l13f, .;Ar * ,r4, # I' J?j"oi ,7 it ,f f6'*
irr'r1 .'srl* t-#'"^i t', 

"a.t 
L\'i-',ri Jo Ut S*"Sr 6':i

'H'r,-G;!7;'/f, ,.S3t *'-k""- I'rs.,.-'-it'"5d,*r;at

3500. Dari Nafi', dori lbnu Umar: Bahwasanya Rasulullah SAI( telah

melarang nikah syighar. Adapun yong dimal*ud dengan nikah

syighar adalah, seorang laki-laki menikahkon putrinya (dengan

seseorang) dengan syarot orong itu harus meniknhkan dirinya dengan

putrinya, tanpa mahar di antara keduanya. (Diriwayatkan oleh

Jama'ah, hanya saja At-Tirmidzi tidak menyebutkan tafsiran syighar,
sementara Abu Daud menganggap penafsiran tersebut merupakan

ungkapan dari Nafi')

.r$t"g1 u-frr'€ Uk ';j
3501. Demikian juga yang disebutkan dalam ,i*uyut tin y*g
Muttafaq'Alaih (diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan Ahmad)

v;rr;>.1)rli € rv y ,j6 ffi 4t'oi ;; it ,r
3502. Dari Ibnu lJmar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada

nikah syighar dalam Islam. " (HR.Muslim)

'J';; oi ,Jt31 .rr3jr * w *t J'y, S :Jv r;:taj *
|lJ's:l: ,,r-1gi'F'::'ri .'d., ,r*\:i; .cll$t e":,,Fit

t.o ,, I z c i I z z o o I(y) r^>l ot1).r;;l
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3503. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW

melarang niknh syighar. Adapun yang dimal<sud dengan niknh

syighar adalah seseorang berknta, 'Nikahkanlah aku dengan putrimu

dan aku menikahkanmu dengan putriku,' atoLt ia berkoto,

'Nikahkanlah aku dengan soudora perempuonmu don aku

menikahknnmu dengan saudara perempuanku. "' (Diriwayatkan oleh

Ahmad dan Muslim)

Jg')

t6- z, c .1. t.,l& C i5-rJt -,,ulalt tii

.-ciir.r-, ;r' rb; ,i6t'oi ,gr\i';") i f'; ''? f

;)1:q f,^sr i orr'; Jl,

a' jr-j",
1r'.tr'ri'r'li*.3;i l\1 .W

3504. Dari Abdurrahman bin Hurmuz Al A'rai, bahwasanya Al Abbas

bin Abdulloh bin Abbas meniknhkan Abdurrahman bin Al Hokom

dengon putrinya, dan Abduruahman bin Al Hakam pun

*riitonfonnya dengan putrinyo, dan di antaro keduanya ditetapknn

ada mahar. Lalu Mu'awiyah bin Abu sufyan menulis surat kepada

Marwan bin Al Hakam untuk menyuruhnya memisahkqn mereks, ia

menyebutknn di dalam suratnya: "lni adolah nikah syighar yang telah

dila:rang oleh Rasulullah SAW." (Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu

Daud)

,r.rv1r'+13'r;v 'i6 w dtLl ,ft i u;: *
'e--.,-'-i,r';-;irr':;;J I3;) .9 * 

"-*1.ai,t>r-')i(r3.2',

3505. Dari Imran bin Hushain, bohwasanya Nobi sAw bersobda,
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"Tiduk jalab dan tidak janab6 serta tidak ada syighar di dalam Islam.

Barangsiapa yang *rro*prr' maka bukan clari golongan kami. "

(HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Nikah syighar

ada dua macarn: Pertama, adalah yang disebut di dalam hadits-hadits

di atas, yaitu di antara keduanya tidak ada mahar. Kedua, masing-

masing mensyaratkan untuk menikahkan dengan wanita yang di

bawah perwaliannya. Di antara ulama ada yang hanya menganggap

jenis pertama saja sebagai nikah syighar, itulah yang dilarang, namun

jenis kedua tidak. Ibnu Abdil Barr mengatakan, "Ulama telah sepakat,

bahwa nikah syighar tidak diperbolehkan, namun mereka berbeda

pendapat mengenai sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Jumhur

berpendapat bahwa pernikahan tersebut batal. Sementara pendapat

yang diriwayatkan dari Malik menyebutkan bahwa mereka harus

dipisahkan sebelum bercampur, bukan setelahnya. Sedangkan

golongan Hanafi berpendapat sah dan wajib diberikan mahar."

Disebutkan di dalam At lkhtiyarat'. Alasan batalnya nikah

syighar adalah karena mensyaratkan tanpa mahar, namun bila mereka

menyebutkan mahamya, maka pernikahan itu sah.

Bab: Syarat Dalam Pernikahan dan Persyaratan yang Dilarang

6 " j;'oi b'rpr'pi,& at J'yr'JG:'JG rG l*7
1bt;lt',ts'r) .C"slt q Ji:.:-,r

3506. Dari (Jqbah bin Amir, ia berkato, "Rosulultah SAW'brrsabda,
"syarot yang paling berhok untuk dipenuhi odalah yang dengannya

kalian menghalalkan kemaluan " (HR. Jama'ah)

Jalab ialah pemilik harta membawakan harta kepada petugas pengumpul zakat

untuk diambil zakatnya. Sedangkan janab adalah pemilik harta menjauhkan

hartanya sehingga menyulitkan petugas pemungut zakat.

Yakni merampas dengan terang-terangan, semacam merampok.
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3507. Dari Abu Hurairah, u)i*r*n o Nabi sAW ,riol, -aoron[
lakiJakimelamarwanitayangtengahdilamarolehsaudaranyo
(sesama muslim) atau menjual pada penjualan saudaranya' Dan

janganlah seorang wanita meminta (kepada suaminya) untuk

meiceraikon saudarinya (modunya) agar bisa memenuhi piringnya

atau bejanctnya, karena sesunggunnya rezekinya ada pada Allah'

(Muttafaq 'Alaih)

. q;if ';i .l,b ii'1t t F'ri,.4,*,f ?'q.'t
3508. Dalam latazh lainnya y*g j.rgu muttafaq 

"aun 
disebutkan:

,,Beliau melarang wanita mensyorotlan (kepado suaminya) agar

menceroilron saudarinya (madunya)'"

gfi.ii;r 6s'tfpv 'iti W 4''oi:i3i ji,' * r.
(Gi itjrl -,s;l

3509. Dsri Abdullah bin Amr, bahwosartya Nabi sAW bersobdo,

,,Tidaklah halal wanita yang dinikahi dengan syarat talok untuk istri

lainnya." (HR. Ahmad)

PensyarahRahimahullahTa'alamengatakan:Sabdabeliau
(Syarat yang poling berhak untuk dipenuhi adalah yang dengannya

*itian menghalation kemalua,), yakni, bahwa syarat yang paling

berhak untuk dipenuhi adalah syarat dalam pernikahan. Al Khithabi

mengatakan, "syarat dalam pernikahan bermacam-macam' di

antaranyaadalahSyaratyangdisepakatiuntukdipenuhi,yaituyang
telah diperintahkan Allah untuk menahan dengan cara yang baik atau
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melepaskan dengan cara yang baik. Demikian sebagian ulama
menafsirkan hadits ini. Macam lainnya adalah syarat yang disepakati
tidak boleh dipenuhi, misalnya si wanita mensyaratkan dalam
pemikahannya agar suaminya itu menceraikan istrinya yang lain.
Macam lainnya adalah syarat yang diperdebatkan (ada yang
mengatakan harus dipenuhi dan ada juga yang mengatakan tidak harus

dipenuhi), misalnya si wanita mensyaratkan dalam akad nikahnya agar

suaminya tidak menikah lagi dengan wanita lain atau mempunyai
budak perempuan setelah menikah dengannya, atau si wanita
mensyaratkan agar tidak memindahkannya dari rumahnya ke rumah
suaminya. Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai wanita yang

mensyaratkan dalam pernikahannya agar suaminya tidak
memindahkannya dari negerinya. Mengenai masalah ini, At-Tirmidzi
mengemukakan pendapat para ahli ilmu dari kalangan sahabat, di
antaranya LJmar, bahwa syarat itu tidak harus dipenuhi. Demikian juga
yang dikatakan Asy-Syaf i, Ahmad dan Ishaq.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarar: Jika suami dan istri telah
sepakat di dalam akad atau telah mengadakan kesepakatan

sebelumnya agar sang suami tidak mengeluarkannya
(memindahkannya) dari rumahnya atau negerinya, atau agar sang

suami tidak menikah lagi dengan wanita lain, atau tidak mempunyai
budak wanita, atau mensyaratkan bila sang suami menikah lagi
(memadunya) maka ia berhak menalak dirinya, maka persyaratan itu
sah. Demikian pendapat Imam Ahmad. Bila sang suami tidak
memenuhinya, yaitu, ia pergi membawa istrinya itu keluar dari
negerinya, lalu sang istri tidak menyukainya, maka sang suami tidak
boleh memaksanya. Suami yang mensyaratkan pada istrinya untuk
tinggal di rumah ayahnya (ayah sang suami), lalu si istri pun tinggal di
sana, kemudian setelah itu ia minta tempat tinggal sendiri, sementara

suaminya tidak mampu memenuhinya, maka sang suami tidak harus

memenuhi apa yang tidak mampu dipenuhinya, bahkan menurut
Malik, walaupun sang suami mampu, maka sang istri tidak berhak
menuntut itu. Ini juga merupakan salah satu pendapat Ahmad dan

lainnya untuk selain hal yang telah disyaratkan kepadanya. Jika suami

Mukhtashar Nailul Authar - 459



istri itu atau salah satunya telah mensyaratkan untuk memilih, maka

akad dan syarat itu sah. Bila sang suami mensyaratkan istri yang akan

dinikahinya itu harus perawan atau cantik atau janda, lalu didapatinya

tidak demikian, maka pernikahannya berhak dibatalkan, demikian

salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Imam Amad, pendapat

Malik dan salah satu pendapat Asy-Syaf i. Bila sang suami

mensyaratkan agar istrinya memelihara pelaksanaan shalat yang lima

waktu, kemudian sang istri meninggalkannya, maka ia berhak

membatalkan pemikahan.

Bab: Pernikahan Pezina

lf 3f- ) lij=it',:!1t:# iur J'-'.,i6 ,ju ;';-'.;'di r
(rt>'116 

"*i 
irrrl .'^v

3510. Dari Abu Hurairah, ia mengatakan, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Pezina yang telah dicambuk tidak boleh menikoh kecuali

dengan orong yang seperti dirinya. "' (HR. Ahmad dan Abu Daud)

'J';:, 
oi'u:"r ]JJ, i)Lt"ai ,ual / rf I I' iL ;

'oi i) tft ,eu uki l;ff ?t,i sr;; airt C ffi l,
?;i iJu .cti { 'ft'si ,W ar i-, ii'tiu ,',sG .{' '*
(j.;f irrr> .{lf ')i !\oytfl +,1'} ,ffi i; ,; y

3511. Dari Abdullah bin Amr bin Al 'Ash, bahwa seorong lelaki dari

golongan kaum muslimin meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk

menikahi seorong wanita yang biaso dipanggil dengan nama ummu

Mahzul, yaitu seorang wanita pelacur, wanita itu mensyaratkan untuk

memberi naJkah l<epada calon suamirrya itu. Kemudian laki-laki itu

meminta izin kepada Nabiyutloh sAW, atau ia menyebutkan perihal

tersebut kepada beliau. Mql(a Nabiyullah SAW membacakan
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kepadanya ayat: "dan perempuan yong berzina tidak dikawini
melainkan oleh laki-laki yang berzina, atau laki-laki musyrik." (Qs.

An-Nuur (24)' 3) (HR. Ahmad)

a ,,i. io, o i,o,io.o.( ,. ., oio. ozt. o o, o,qts^i)t *r C) J $r rtl :o-ti * *t * *) J. )* */r.u
'c-- I\t) ,ij.,- A jtf"td 

^<- ot{') ,{?*, a:;1,1i'J*\ ok

,* fie €i ,yt'J";'ri-,'aiie dti;:'J\e A*
'd.Gu ,4!f :i )t: \it-ettJ" \ u.f)$> Ui .";L'.K

<Uu'-\t'AArr'r'rrr'j t:r> .t+SJ ,l iSs, "* afr*
3512. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari knkeknya; Bahwa
Mortsod bin Abu Martsad Al Ghanawi biasa membawa para tawanan
di Makkah. Sementara di Makkah adct seorang wanita pelacur yang
dikenal dengan nama 'Anaq, dulunya wanita itu adalah temannyq
Martsad. Martsad menuturkan, "Lalu aku datang kepada Nabi SAW
dan berkata, 'Wahai Rqsulullah, bolehkah aku menikahi 'Anaq?'

Beliau tidak menjawabku. Lalu turunlah ayat: 'dan perempuan yang
berzina tidak diknwini melainkan oleh lakiJaki yang berzina, atau
laki-laki musyrik.'(Qs.An-Nuur (2Q:3) Kemudian beliau
memanggilku, lalu membacakan ayat tersebut dan berkata,
'Janganlah engknu menikahinya."' (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan
At-Tirmidzi)

Pensyarah Rahimahullqh Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Pezina yong telah dicambuk tidok boleh menikah kecuali dengan
orang yang seperti dirinya), ini adalah kriteria umum pada orang
yang diketahui berbuat zina. Hadits ini menunjukkan bahwa wanita
tidak halal menikah dengan laki-laki yang diketahui telah berzina, dan
jrrgu laki-laki tidak halal menikahi wanita yang diketahui telah
berzina. Ketetapan ini juga ditunjukkan oleh ayat tersebut, karena

pada bagian akhir ayat tersebut disebutkan, "dan yang demikian itu
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diharamkan atas orqnS-orang yong mukmin'"

Disebutkan di dalam Al lkhtiyaral: Wanita pezina diharamkan

menikah sehingga ia bertaubat dan selesai menjalani iddahnya,

demikian pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya. Demikian juga

laki-laki pezina dilarang menikahi wanita baik-baik sehingga ia

bertaubat. Larangan itu adalah agar wanita pezina itu meninggalkan

perbuatannya. Bila seorang wanita berzina, maka sang suami tidak

toleh mempertahankannya, tapi harus menceraikannya, jika tidak

maka ia akan terus-menerus dibakar cemburu'

Bab: Larangan Memadu Seorang Wanita dengan Bibinya

3513. Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "Nabi SAW melarang untuk

meniknhi seorang wanita dengan bibinya (memadunya), baik bibi dari

pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya' " (HR' Jama'ah)

.1o; :|St;i ,ry3 ei';r;'#"'ri & ,!t2'€.'t

<i+l-'-i| 76 c.t \l aet;Jt ;ft.,)

3514. Dalam riwayat lainnya disebutkan'. "Beliau melarang memadu

seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah' dan melarang

memadu seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibunya. " (HR.

Jama'ah kecuali Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

i'r'li yt'e /rc -i a'o:';trr"q'tAt':'Gt)
3515. Ahmad, Al Bukhari dan At-Tirmidzi juga meriwayatkannya

yang bersumber dari Jabir dengan lafazh seperti lafazh hadits yang

pertama.

;'i'r;t'-<ti
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Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia memadu seorang wanita yang
telah diceraikan suaminya dengan putrinya yang bukan dari suami
tersebut setelah ia ditalak dua dan khulu' (minta cerai dengan
tebusan). (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Dari seorang laki-laki warga Mesir yang dikenal dengan
panggilan Jabalah -ia pernah berjumpa dengan Nabi SAW-,
bahwasanya ia memadu seorang wanita yang telah diceraikan
suaminya dengan putrinya yang bukan dari suami tersebut.
(Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Al Bukhari mengatakan, "Abdullah bin Ja'far memadu
putrinya Ali dengan mantan istri Ali." (bukan ibunya putri Ali
tersebut).

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan haramnya memadu seorang wanita dengan bibinya,
baik bibi dari pihak ayahnya maupun bibi dari pihak ibunya. At-
Tirmidzi mengemukakan pendapat ini dari mayoritas ahli ilmu dan ia
mengatakan, "Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di
antara mereka mengenai hal ini." Ibnu Al Mundzir mengatakan,
"Dibolehkannya hal ini untuk membedakan dengan apa yang
dilakukan oleh golongan Khawarij." Al Qurthubi mengatakan,
"Perbedaan mereka itu tidak dianggap perbedaan pendapat dalam
agama ini, karena sesungguhnya mereka itu telah keluar (melenceng
jauh) dari ajaran agama ini."

Ucapan perawi (Dari Ibnu Abbas, bahwasanyo ia memadu
seorong wanita yong teloh diceraikan suaminya dengan putrinyo
yang bukan dari suami tersebut setelah ia ditalok dua don khulu,
(minto cerai dengan tebusan)), pensyarah mengatakan: AI Bukhari
meriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, bahwanya Ibnu Abbas pemah
memakruhkannya, kemudian setelah itu ia mengatakan, "Tidak apa-
apa."
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Bab: Jumlah Istri yang Dibolehkan Bagi orang Merdeka dan

HambaSahaya,sertaKeterangantentangPengkhususanJumlah
Istri untuk Nabi SAW

,W"dt:"5:$ ,i't*,,ia Uy3::l*i :lt ?:a' ; ,F *
yc ;rr;'i "i1 t'r.,> .tx.\i'"J&'pt iJrd ,'^s ,tt; L"f u

3516. Dari eais bin At Harits, io rnrnuturkoT, "Kuti*o a*u memeluk

Islam, aku memiliki delapan orang istri, lalu aku datang kepada Nabi

SAW dan menyampaikan hat itu kepada beliou, maka beliau

bersabda, ,pilihlahi*pot orang di antara mereka. "'(HR.Abu Daud

dan Ibnu Majah)

,/?;t3rt,-r(i,,5u=Ht;'; *
(l*asrftst I'1r1 .6,;,-, '*\i

Dari (Jmar bin Khaththab, ia mengatakan, "Homba sahaya lakiJaki

boleh menikahi hingga dua wanita, dan (maluimal) ia menolak dua

koli talak, sementara hamba sahaya perempuan menjalani mosa

iddahnya dengan dua knli haid." (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

+r ,-.:.G,ob J'Hok W '\t'ui,fi *i;ts;
<U r6J1';3i I : r> -ir-;, d. *';'^ryal-r;r

35lT.DariQatadah,dariAnas,balr*'asanyaNabisAWpernah
menggilir para istrinya dalam satu malam. saat itu beliau memiliki

sembilon orang is/rf' (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

,,ii')k:fu-',
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3518. Dalam riwayat lainnya disebutkan, "Nobi SAW pernah
menggilir para istrinya pada satu waktu dalam satu mqlam, don
jumlah mereka sebelas orong." Aku kataksn kepado Anas, "Apakah
beliau kuat?" Ia menjawob, "Kami pernah membicarakan, balma
beliau diberi kekuatan tiga puluh orang." (HR. Ahmad dan Al
Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Pilihloh empot orong di ontora mereko), Jumhur berdalih dengan
hadits ini dalam mengharamkan kelebihan istri dari empat, sedangkan
golongan Zhahii menghalalkan laki-laki beristri hingga sembilan
orang. Mungkin mereka menafsirkan firman Allah, "mqko kowinilah
wonita-wanita (ain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empal,, (es.
An-Nisaa' (a): 3) dengan menjumlahkannya, karena ketiga angka itu
bila dijumlah menjadi sembilan. Al Baghawi mengatakan, "penafsiran
ayat tersebut, yakni dihalalkan bagi kalian untuk menikahi wanita
sebanyak dua orang, tiga orang dan empat orang secara adil, sehingga
dengan begitu mereka tidak berpaling. Sedangkan kata sambung .dan,

adalah sebagai .pilihan, sebagaimana dalam firman Allah, ,yaitu

supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua stau
sendiri-sendiri.' (Qs. Saba' (34): 36) dan firman-Nya, ,yang

mempunyoi sayap, masing-masing (ada yand dua, tiga dan empat.,
(Qs. Faathir (35): 1). Dan ini sudah merupakan ijma'lulama, bahwa
tidak ada seorang pun dari umat ini yang dibolehkan beristri lebih dari
empat orang, sedangkan tambahan itu hanya dikhususkan bagi Nabi
SAW.

Ucapan Umar Qlamba sahayo laki-loki boleh menikahi
hingga dua wanita), atsar ini dijadikan pedoman oleh mereka yang
berpendapat bahwa hamba sahaya laki-laki tidak boleh beristri lebih
dari dua orang. Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Ali, Zaid
bin Ali, An-Nashir, golongan Hanafi dan golongan Syaf i. Namun
menurut pendapat yang diriwayatkan dari Abu Darda, Rabi'ah,
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Mujahid. Abu Tsaur, Al Qasim bin Muhammad' Salim' dan para

pengikutAlQasim,bahwahambasahayalaki-lakibolehmenikahi
iri"ggu empat wanita seperti halnya laki-laki merdeka'

Bab: Hamba Sahaya Menikah Tanpa Izin Tuannya

*U r;t i* c':i * d: ,& ;nr'J'rr i6 'i6 e :9 *
(?',r-r- iJv': ,!e!')rr;'rt;'i!t";1 I'--,> '"-*G *

3519' Dari Jabir M, ia mengatakan, 
,.Rasulullah SAW bersabda,

'Hamba sahaya mana pun yang menikah tanpo izin tuannya' berarti

ia berzina."'(HR. Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi,iamenyatakan

bahwa ini hadits hasan)

PensyarahRahimahullahTa,alamengatakan:Haditsini
dijadikanaalotetrmerekayangberpendapatbahwapernikahan
hamba sahaya tidaklah sah kecuali dengan seizin tuannya. Daud

mengatakan, 
..Pernikahan hamba sahaya tanpa seizin tuannya adalah

sah, ka.ena nikah baginya adalah fardhu'ain, sedangkan fardhu'ain

itu tidak perlu izin dari orang lain'"

Bab: Hamba Sahaya Perempuan yang Merdeka Berhak Memilih

BilaSebelumnyalaSebagailstriHambaSahayaLaki.Laki

,r 7{;'ii t *,*'.;-1 Uk e';; oi t#-E'*G { f'il,f.
,jjr rii '&.1 '$X'oi *|sp ,q j:-r '# Xr 

_J'i't 
Q Ju

G.u r$:rr ";i 
;6r) . y)G'ui 77'o{1

3520. Dari Al Qasim, dari Aisyah RA, bahwasanya dulunya Barirah

sebagaiistriseorangbudaklaki-laki,ketikniadimerdeknkan,
RasulullahSAl(berkatakepodanya,,,silakanengkaumemilih.Jika
mau engkau boleh tetap menjadi istri budak tersebut, dan jika mau

engkauboleh berpisah dengonnya. 
,'(HR. Ahmad dan Ad-Daraquthni)
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^tr,3521. Dari Al Qasim, dari Aisyah, bqhwosanya Barirah dfberf hak
pilih oleh Nabi SAW, sedangkan suaminya adalah seorang budak.
(HR. Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah)

G:H cfsj G\ os.i |*;rLi a;;"oi :a-*G'*;'r'-i'*
,)r;'rir'#r ''3i itj:, .6';;;'j t? ok 'j, ,# l, J';:,

(Lr3rj tqu'-jt

3522. Dari lJrwah, dari Aisyah, bahwasanya Barirah dfmerdekakan,
sedangkan suaminya adalah seorong budak, lalu Rasulullah SAW
memberinya hak pilih. Seandainya suaminya itu lakiJaki merdeka,
beliau tidak akan memberinya hak pilih. (HR. Ahmad, Muslim, Abu
Daud dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

z t, a,o cl ./c . i , -,, c. j.ot o.c-i:el 611 ,Sl :A-XV j ;:; *
,jv1 ,W *t [il, \^:*r ;G:l

z I ,z
()Jl)

3523. Dari Urwah, dari Aisyah, bahwasanya Barirah dimerdekakon,
saat itu io sebagai istrinya Mughits, budaknya keluarga Abu Ahmad,
lalu Rasulullah SAIU memberinya hak pilih, dan beliau bersabda,
"Bila ia mendekatimus, mako tidak ada lagi hak pilih bagimu." (HR.
Abu Daud)

Ini menunjukkan, bahwa hak pilih itu berlaku selama belum
digauli.

t Yakni menyetubuhi.
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3524. Dari lbnu Abbas M, ia menuturkan, "suaminya Bariroh

adalah seorang budak hitam yang biaso dipanggil dengon sebutan

Mughits, Seorong budak milik Bani Fulan, seolah-olah aku melihatrrya

meigitari Borirah di salah satu gang loto Madinah. " (Diriwayatkan

oleh Al Bukhari)

'.JLi ?"; ,;;lt C;;i tltiS arl t"ri c"il oi ta''at ;j
J, l;'e";;"ot, ,#.,;i:-l' 9i'e.:)J6 a''t 'i;;

(,LX*'1'rs:"-'-it ir:r> -",F * 'it'*a-Af i *J.
3525. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Bahwa suaminya Bariroh

adalah seorong budok hitam, ia milik Bani Mughiroh ketiko Barirah

dimerdelalran. Demi Allah, seolah-olah aku tengah melihatnya di

jalananMadinohsedangberadadidekntBoriroh,sementaraair
matanya bercucuran membosahi janggutnyo untuk meminta

kerelaannyo agar memilih dirinya, namun Barirah ttdak

melakukanfiyo." (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilainya

shahih)
Ini jelas menyatakan bahwa laki-laki tersebut tetap sebagai

budak ketika Barirah merdeka.

At u?t";;.V"r:;:k :"ivW, akG * f-'ti f ir;\*
(iA,ir3-,1 .ra*i,>rr3.lu.# I' J;-,6? .;:'i

3526. Dari lbrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah RA, ia mengatalan'
,,suaminya Barirah adalah laki-laki merdel<a. Ketikn ia merdekn,
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Rasulullah sAW memberikan hak pilih kepada Barirah, lalu Barirah
memilih dirinya. " (HR. Imam yang lima)

Al Bukhari mengatakan, "perkataan Al Aswad terputus,
sedangkan Aisyah adalah bibinya Al easim dan bibinya Urwah, maka
riwayat Al Qasim dan Urwah dari Aisyah lebih utama daripada
riwayat yang bukan mahromnya yang mendengar dari balik hijab."

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: para ahli ilmu
berbeda pendapat apabila sang suami sebagai laki-laki merdeka,
apakah istri itu tetap mempunyai hak pilih atau tidak? Mengenai hal
ini Jumhur berpendapat tidak ada lagi hak pilih. Mereka berdalih,
karena alasan fasakh (pembatalan pernikahan) adalah karena tidak
adanya kesepadanan.

Bab: Memerdekakan Hamba Sahaya Lalu Menikahinya

i:.U, i:r:.',ttt ,b,r 6t:(B .tr J?rjd ,ju ;.;.di.*
,4r\fu;#Lii ,*:it'r;:" ,q.',i:)ry ;#:ti le
:Gf fr;o_ ';1i*Gi 

=9ta---:;t;Jt itjrl .t:tvi'^It ,::, *: AV

3527. Dari Abu Musa, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, ,Laki-

laki mana pun yang mempunyai budak perempuan, lalu ia
mengajarinya dengon pengajaran yang baik dan mendidiknya dengan
pendidikan yang baik, lolu memerdekokannya kemudian menikahinya,
maka baginya dua pahala. Laki-laki manapun dari ahri kitab yang
beriman kepada nabinya dan beriman kepadaku, maka baginya dua
pahala. Dan budak laki-laki mono pun yang melarrsanakan hak-hak
tuannya dan hak-hak Rabbnya, maka baginya dua pahala.,, (HR.
Jama'ah kecuali Abu Daud)

,yf , ,ht'*t.ot;i i
,r ,s1i !* cJ::
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3528. Adapun yang diriwayatkan Abu Daud dari Abu tut.rru udai'
,,Barangsiapa yang memerdekakan budak perempuan kemudian

meniknhinya, makn baginya dua pahala-"

,i# 6r J';.'JG :'JG ,:;1Lir's
.c € .-' '.J(;l iJ .rK ,*ir1

3s2g.Dalam riwayat Ahmad disebutkan: Ia (Abu Murol *ungorokon,

"Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seorang lakiJaki

memerdelrakan budak perempuannya lalu menilcahinya dengan mahar

baru, mala baginya dua pahala."

U '..ti 
'^)'Jt-.11;"rfu'#*'6rLi# Ar 

'J'y"t;:i

r1.12'qr,';)t \\ aL*J',Jr irjry .tir"ji t#Li tef iU v<s:'>i

(jr;
3530. Dari Anas M, bahwasanya Rasulullah sAW memerdekakan

ShafiWah dan menikahinya, lalu Tsabit bertanya kepada Anas, "Apa

yang beliau maharlwn untuknyaT " Io menjawab, " Dirinya

(pemerdekaannya). Beliau memerdekakannya dan menil<ahinya."

(HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi dan Abu Daud)

<U r{t i$r1 .4ve q-a:e',p':,6"|ft * *f :! "€':

3531. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Beliau memerdekakan

shafiyyah dan menikshinya, dan beliau menjadikan pemerdekaannyo

sebagai maharnya. " (HR.Al Bukhari)

. -/o.
iry" dt f

i$t1 .q;{-xJ ';fsf :hi)'up'1
* '., *rr"
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3532- Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Beliou memerdekskan
shafiyyah lalu menikahinya, don beliau menjadiknn pemerdekaannya
sebagai maharnya. " (HR. Ad-Daraquthni)

"il t';,tltj :&i itj rl .rgrt:e q l;j,:^ib'utLi, y e,' 
,. ,'. . t . .r.z ,, -

(tzz>t-c7 SJrllt ))l)
3533. Dalam lafazh lainnya disebu&an: "Beliau memerdeleokan
ShaJiyyah don menjadikan pemerdekaannya sebagai maharnya.,,
(HR. Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud dan At-Tirmidzi)

.o-i ai;iv
. ot , o

ki:rJ rfl r.:rk*ti .

3534. Dalam riwayat lainnya disebutkan:',Bahwasanya Nabi SAW
memilih shafiyyah binti Huyay, lalu beliou memilihnya untuk dirinya
sendiri, lalu beliau memberinya pilihan untuk dimerdekokan dan
menjadi istrinya atau dikembalikan kepada keruorganya, lalu
ShaJiyyoh memilih untuk dimerdekakan dan menjadi istri beliau."
(HR. Ahmad)

Ini menunjukkan bahwa orang yang memperoleh bagian
tawanan yang diperoleh kaum muslimin boleh mengembalikannya
kepada orang kafir bila tawanan itu telah menjadi miliknya.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits Abu
Musa menunjukkan disyariatkannya mengajari dan mendidik para
budak dengan baik kemudian memerdekakan lalu menikahinya.
Namun dalam hadits ini tidak ada yang menunjukkan bahwa
pemerdekaannya itu bisa dijadikan sebagai maharnya, akan tetapi

4* ,il>r e Ut'ai :;.trr'*q,
,.t

LJ.

rili'r-
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yang menunjukkan itu adalah hadits Anas, yaitu ketika Tsabit

menanyakan kepadanya, "Apa yang beliau maharkan untuknya? "

Anas meniawab, " Dirinya (pemerdekaannya)." Juga lafazh-lafazh

hadits lainnya yang disebutkan di atas. Sa'id bin Al Musayyab,

Ibrahim An-Nakha'i, Thawus dan Az-Zuhri, juga Ats-Tsauri, Abu

Yusuf, Ahmad, lshaq, Al Utrah, Al Auza'i, Asy-Syafi'i dan Al Hasan

bin Shalih menyimpulkan dari konteks hadits, mereka mengatakan,
..Bila seorang laki-laki memerdekakan budak perempuannya dengan

menjadikan pemerdekaannya itu sebagai maharnya, maka akad,

pemerdekaan dan mahar itu sah." Adapun selain mereka berpendapat,

bahwa tidak sah menjadikan pemerdekaan sebagai mahar. Namun

pendapat kedua ini dibantah dengan landasan hadits-hadits tadi.

Kesimpulannya, bahwa dalilnya menunjukkan demikian, adapun

sekadar dugaan yang ringan tidak bisa dijadikan dalil, juga kias yang

bertolak belakang dengan nash-nash yang shahih tidak bisa dijadikan

argumen. Jadi, mereka yang menyatakan tidak sah itu tidak

mempunyai argumen yang tePat.

Bab: Mengembalikan Wanita yang Telah Dinikahi Karena

AdanYa Aib

ffi 1' 
';;rLi,3 ; $'1i,!)';*'die"-;*

,,i(lt * *;f.t; *rtA?'Pt 6 ,)Y'qii?;t a':'i

*q.* |sL ,iC'i ,i(lt *')u$ ,tb\i. q-*-. ai
(Gi 

^'D 
.t* ti6i tL';',V!t

3535. Dari Jumail bin zaid, ia menuturkan, "seorang syaikh dari

golongan Anshar menceritaftan kepadaku, ia termasuk orang yang

prr"il, hidup bersama Nabi SAW, yaitu yang bernama Ka'b bin Zaid

atau Zaid bin Ka'b, 'Bahwa Rasulullah SAW menikahi seorang

o ic.
.JiJ'>

tc/.Zi.-l'utr {ft?t- ,r-*\i;
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wanito dari Bani Ghifur. Ketika beliau masuk ke tempatnya dan
menanggalkan pakaiannya serta duduk di atas tempat tidur, beliau
melihat ada putih-putih pada pinggangnya, maka beliau menjauh dari
temput tidur. lalu berkata, 'Kenakanlah pakaianmu.' Dan beliau tidak
mengambil kembali apa yang telah diberikan kepadanya. "' (HR.
Ahmad)

.:eu" {: .{Fj -5 r i-:);,e :)vj ,e>,

Diriwayatkan juga ot"tr ia'iO ii iufu* Srrornyu, iu
"Dari Zaid bin Ka'b bin 'Ajrah tanpa keraguan.

.. rc. t-.22

€ 4 otYt

*"niurtt *'
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Lrf J Jl llJ->
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Dari Umor, bahwasanya ia mengatakan, "Wanito mana pun
karenanya seorang laki-laki tertipu, yong mana wanita itu gilo atau
buntung atau sopak, maka wanita itu berhak mendapatkan mohornya
karena apa yang telah dilalatkan lqki-laki itu terhadapnya, dan mahar
dari laki-loki itu menjadi tanggungan orang yang telah menipunya."
(Diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwaththa' dan Ad-
Daraquthni)

,4rS;3 ri1 :.frL-.jltt,t'JAtj w')t € ; &,y ei
irjry : el,r, j'i ;; ,6t1.^*- td bfi2li6 ,c'e; A';

(#,t:ut
Dalam lafazh lainnya disebutkan; "Umor memutuskan mengenoi
wanita yang sopak, buntung dan gila yang telah digouli, bahwa
keduanya dipisahkan. Sedangkan mahar tetap menjadi hak si wanita

')iL'_# A,y, A? 6i;t qt :Jv ofr ,:# *
.;? ; *,y'St'atb:,q ;wi *ro'p rlu
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karena ia telah disentuh laki-laki itu (suaminya). Lalu lakiJaki itu
berhak menuntut mahar tersebut dari walinya (yang

me nikahkannya). " (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits di atas

menunjukkan bahwa sopak (bopeng), kegilaan dan buntung adalah

aib, yang karena keberadaannya menyebabkan bolehnya membatalkan
pernikahan, namun hadits Ka'b tidak secara jelas menyatakan

pembatalan, karena ucapan beliau, "Kenokanlah pakaianmlt" dan

dalam riwayat lainnya disebutkan dengan redaksi, "Kembalilah
kepada keluargamu" bisa berarti sebagai ungkapan talak. Mayoritas
ahli ilmu dari kalangan sahabat dan generasi setelah mereka

berpendapat bahwa pemikahan bisa dibatalkan karena adanya aib,

namun ada perbedaan tentang detail aib yang menyebabkan bolehnya
membatalkan pernikahan. Diriwayatkan dari Ali, Umar dan Ibnu
Abbas, bahwa istri tidak boleh dikembalikan (dibatalkan

pemikahannya) kecuali karena empat aib, yaitu: gila, buntung, sopak

(bopeng) dan penyakit pada kemaluan. An-Nashir tidak sependapat

mengenai sopak, ia tidak mengategorikannya sebagai aib yang boleh

membatalkan pemikahan. Kondisi laki-laki juga sama seperti wanita,

bila ternyata si laki-laki gila, buntung atau sopak, maka si wanita
berhak membatalkan pemikahan. Az-Ztfivi mengatakan, "Pembatalan

nikah dibolehkan dengan alasan adanya penyakit berat."

Ucapan Umar (dan mahar dari laki-laki itu meniadi
tannggungan orang yang telah menipunya), Malik dan para sahabat

Asy-Syafi'i dan para pengikut Al Hadi berpendapat demikian, mereka

mengatakan, "Sang suami berhak menuntut kepada orang yang telah

menipunya, yaitu yang telah menutupi aib wanita tersebut, namun

ternyata wanita tersebut mempunyai salah satu aib tersebut. Hanya

saja dengan syarat, bahwa orang tersebut memang mengetahui aib

tersebut. Bila temyata ia juga tidak mengetahuinya, tidak berarti telah

menipunya."
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BAB.BAB Pf,RNIKAHAN ORANG KAflR

Bab: Pernikahan Orang Kafir dan Pengakuannya
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3536. Dari Urwah, bahwasanya Aisyah RA mengabarinya,

"Pernilrnhan pada zamon iahiliyah terbagi menjadi empat macam:

Pertama, pernikahan seperti yang ada zaman seknrang, yaitu seorang

taki-laki datang kepado seorang laki-laki untuk melamar wanita yang

di bawah perwaliannya, atau putrinya, lalu ia memberi maharnya

kemudian menikahinya; Kedua, seorang laki-laki berkata kepada

istrinya. 'Bila engknu sudah bersih dari haid, datanglah kepada

Fulan dan tidurlah bersamanya.' Setelah itu song suami tidak

mendelrntinya dan tidak menggaulinya hingga telah tampak

kehamilan padonya dari orang tersebut yang menidurinya. Jiko telah

hamil makn sang suami aftan menggaulinya bila mau, hal itu
dilakukon knrena ingin mendapatkan keturunan, sehingga pernileahan

ini disebut dengan istilah nikah istibdha'; Ketiga, sekelompok laki-

laki yang berjumlah latrang dari sepuluh masuk ke rumah seorang

perempuan, lalu satu per satu menggaulinya. Setelah perempuon

tersebut hamil dan setelah beberapa hari dari masa kelahiran, semua

yang menggaulinya diundang dan tidak seorang pun biso menolak

undangan itu, sehingga mereka semua berkumpul, lalu perempuan

tersebut berkata kepada mereka, 'Kalian sudah mengetahui urusan

kalian dan aku telah melahirl<on. Ini adalah anakmu wahai Fulon.' Ia

menunjuk salah satu dari taki-laki yang menggaulinya itu, lalu si anak

dinasablran kepadanya, dan orang yang ditunjuknya tidak bisa

menolaknya. Keempat, seiumlah laki-laki mendatangi seorang wanita,

sedangkan si wanita tidak menolak siapa pun yang mendatanginya.

Sebetulnya mereka adalah pelacur, mereko mengibarknn bendera di

depan rumah-rumah mereka sebagai tanda, sehingga siapa pun yang

menginginkan mereka boleh mendatangi mereka. Bila ada yong hamil

dan melahirkan, para laki-laki itu dilampulkan, lalu mengundang

seorang ahli nasab, lalu si anak dinasabkan kepada salah seorang

yong diduga kuat sebagai ayahnya, maka si anak pun dinasabknn

lrepadanya dan dipanggil sebagai anaknya, laki-laki yang dituniuk

pun tidak bisa menolak hal tersebut. Ketika Muhammad SAW diutus

dengan membawa lcebenaran, beliau menghancurkan semua ienis

476 - Uukhtashar lldlulAutlar

U$rr6..o\,k *ottSt{t



pernikahan johiliyah itu, kecuali pernikahan manusia sekarang-"
(Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini juga

sebagai dalil disyaratkannya wali dalam pemikahan.

Bab: Laki-Laki yang Baru Memeluk Islam, Sementara Ia
Mempunyai Dua Istri yang Bersaudara, Atau Beristri Lebih Dari

Empet Orang

.Jr-}f orJrrt €yi:.f f :Jtl +;i * :":-* i )At ,f
(€fr,tl=jr !1r1 .r,-^t,.-'l,,*l tf m 'u1t 6;C

3537. Dari Adh-Dhahhak bin Fairuz, d*f'oyohrryo, to *rrururfon,
"Ketikn aku memeluk Islam, aku ,nempunyai dua istri yang
bersaudara, lolu Nabi SAIT memerintahkanku agar menceraikan

salah satunya. " (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

.'.; ;eit'pt :.6,t ')r .a,i "*l's

3538. Dalam lafazh At-Tirmidzi disebutkan: Orn*, brtio,
bersabda), "Pilihlah salah satunya yang engkau mou."

t .t
d . --lr(6-eJ.jJl :.i. , o i>\?'&i,i$ e ,u; f t'g *"A-*1,*

)tLJ_ ti re 'o;t i;G ,A';j-;lr, ,-i1'r;st

<ts;-'}r, o*r1'a.fj't,.};i itjry .6:i "rtL
3539. Dari Az-Zuhri, dari'Sotr^, iari lbnu Umar, ia menuturksi,
"Ketika Ghoilan bin Salamah Ats-Tsaqafi memeluk Islam, io
mempunyoi sepuluh orang istri yang dinikahi pada masq iahiliyah,
lalu para istrinya itu juga memeluk Islam bersamonya, kemudian Nabi

SAW menyuruhnya untuk memilih empat orong di antara merel(n."

(HR. Ahmad,Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

. -.c .

do*.,
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3540. Ahmad menambahk un iutu*-salah ,u* ,i** atnyai "poao

mqsa pemerintahan (Jmar, ia menceraiknn Semuo istrinya dan

membagikan hartanya kepada anak-anaknya. Ketika berita ini sampai

kepada (Jmar, ia berkata, 'sungguh aku menduga syetan -yang 
suka

mencuri-curi berita langit- telah mendengar kematianmu, lalu ia

menanamkannya di dalam jiwamu, sehingga engkau merasa tidak

lama lagi hidup. Demi Allah, kembalilah kepada para istrimu dan

ambil kembali hartamu atou untuk paro ahli waris mereka darimu,

atau aku akan memerintahkan untuk melempari kuburanmu,

sebagaimana kuburan Abu Raghal."'
ucapan Umar (kembalitah kepada para istrimu) menunjukkan

bahwa itu adalah talak raj'iy, darl bahwa talak rai 'ry itu menetapkan

adanya hak waris, walaupun masa iddahnya telah selesai ketika sang

suami sedang sakit (masih hidup), jika tidak, maka talak tarj'iy tidak

terputus sehingga bisa dijadikan alasan pada masa sakit'

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits Adh-

Dhahhak menunjukkan diharamkannya memadu dua wanita yang

bersaudara, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini, karena ini

merupakan nash Al Qur'an, yaitu firman Allah Ta'ala, "dan

menghimpunlmn (dalam perkawinan) dua perempuan yang

bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada mosa lampau'" (Qs' An-

Nisaa' $\23). Bila seorang laki-laki kafir memeluk Islam, sementara

ia mempunyai dua istri yang bersaudara, maka ia dipaksa untuk

menceraikan salah satunya. Tidak adanya perintah untuk nikah ulang
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menunjukkan sahnya akad nikah orang kafir walaupun dilaksanakan
tidak secara Islam, namun setelah memeluk Islam, maka diberlakukan
padanya hukum-hukum pemikahan dalam Islam. Demikian menurut
pendapat Malik, Asy-Syaf i dan Daud.

Bab: Salah Seorang dari Pasangan Suami Istri Memeluk Islam
Lebih Dulu

,fat d) V\ ,b J-3,;.r';, ffi pr'oi,ri$, 16 it *
6!rt''fI:',*;:i ir2; .€-; ,rrL;il ,.1itr; gfiur;iSr ,i.

3541. Dari lbnu Abbas M, balwasanya Nobi SAW mengembalikan
putrinya, yalcni Zainab, kepada suaminya, yakni Abu Al 'Ash bin Ar-
Rabi' dengan pernikahan yang pertama (tidak mengulangi akod
nikahl, dan beliau tidak memperbaharui apa-qpa. (HR. Ahmad dan
Abu Daud)

'r-x. ilti VQrV"il fst ;: & ,;) u.t ir:y;:'ei
(*G'u.rj'::rt. ilr:*i irjg .Grt*L'U_ ni ;L.

3542. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Beliau mengembalikan
putrinya, yakni Zainab, kepada Abu Al 'Ash, suaminya, dengan
pernikahan yang pertama yang telah berlalu dua tahun, yang mana
saat itu tidak diletapkan mahar. " (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu
Majah)

gJI.* ti:Y-\ok; ,uotat oj e ,;) d.t i, :!'ei
itjr> .Grt-;.tji;rg, .>.:\ l: ,)\<ti ,rl3, ,* ,:,* -(!rr:t'rff,'r,3;i

3543. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Beliau mengembalikan
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putrinya, yakni Zainab, kepada Abu Al 'Ash, suaminya, yang mana
Islamnya Zainab enam tahun lebih dulu doripada Islamnya Abu Al
'Ash, (beliau mengebalikan putrinya itu) berdasarkan perniknhan

yang pertama, yang mqna beliau tidak memperbaharui persal<sian

dan tidak pula mahar. " (HR. Ahmad dan Abu Daud)

zi
' ol , o ,'
. #J (-r-l.> lr; i,iuj titg;. er;'t ,giG', ,'e:';t urs:

.;t',c!
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3544. Demikian juga yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ia
mengemukakan di dalam riwayatnya: "Beliau tidak memperbaharui
pernikahan tersebut." Selanjutnya At-Tirmidzi mengatakan, "Ini
hadits hasan, tidak ada masalah pada isnadnya."

, . o . o1o. ..t. c c.c. .c., t.cr . lo.l.loJ--' '-o a-'l .f t4r:, _.1 )-f ;C Q-b )t-! €:: $:l)Lr.-r.,

y* F-rrat ,;ri ,-P "{'t'"" e 4'
3545. Telah diriwayatkan dengan isnad dha'if (mata rantai
periwayatan yang lemah) dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari
kakeknya: "Bahwasanya Nabi SAW mengembalikan putrinya kepada
Abu Al 'Ash dengan mahar baru dan almd nikah baru."

At-Tirmidzi mengatakan, "[ni hadits dha'if (lemah). Adapun
hadits yang shahih adalah yang meriwayatkan, bahwa beliau

mengakui mereka dengan pernikahan pertama." Ad-Daraquthni
mengatakan, "Ini hadits yang tidak valid. Yang benar adalah hadits

lbnu Abbas, yaitu yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW
mengembalikannya dengan pernikahan yang pertama. "

o(*'dJ',rtt ;';Jir i/ -rJ}t Cr ,:i ,:^fr.'fi *ata: j,;t *
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3546. Dari lbnu Syihab, bahwasanya telah sampai berita kepadanya:
"Bahwa putrinya Al Walid bin Al Mughirah dulunya sebagai istrinya
Shafwan bin Umayyah. Lslu wanita itu memeluk Islam ketika
penaklukan Makkah, sedangkan suaminya, yakni Shafwan bin
Umayyah, enggan memeluk Islam. Lalu Rasulullah SAW mengirimkan
kepadanya jaminan keamanan, sehingga Shafwan turut serta dolam
perang Hunain dan Tha$, yang mona saat itu ia masih kafir
sedangkan istrinya telah memeluk Islam. Rasulullah SAl4r tidak
memisahkan mereka, sampai akhirnya Shafwan memeluk Islam, dan
wanita itu tetap sebagai istrinya dengan pernikahan pertomo." Ibnu
Syihab mengatakan, "Jarok waktu antara Islamnya Shafwan dan
Islamnya istrinya adaloh sekitar satu bulan. " (Diringkas dari
Muwoththa ' Malik)

o'? .czc .ioa o ' ts-
,z,Hr ;"; |*i ffu i. or]6.Jt ait -3 ii .ri ,.7ta,:, ,Jt ,fI \J' , , ..\;-, \ - ,,
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3547. Dari lbnu syihab: "Bahwasanya (Jmmu Hakim, putrinya Al

Harits bin Hisyam, memeluk Islam ketika penakluknn Makkah,

sementara suaminya, yaitu lkrimah bin Abu Jahl, lari dari Islom,

sehingga ia pergi melarikan diri ke Yaman. Kemudian ummu Hakim

*rnyiiutnya hingga menjumpainya di Yaman, lalu mengajaknya

memeluk Islam, maka lkrimah pun memeluk Islam, selaniutnya ia

menghadap Rasulullah SAW tolu berbai'at kepada beliau, Kemudian

beliiu minetapkan keduanya dengan pernikahan pertama." Ibnu

syihab mengatakan, "Tidak ada khobar yang sampai kepada kami

tentang seorang wanita yang berhijroh kepada AUah dan Rasul-Nya,

sementora suaminya kafi, dan tinggal di negeri kofi'' kecuali

hijrahnya itu memisahkannya dari suaminya (menggugurkan tali

pirnikahannya). Terkecuali bila suaminya datang berhiirah sebelum

habis masa iddahnya (maka tali pernikahannya tidak gugur). Dan

tidak ada khabar yang sampai kepada kami, bahwa wanita dipisahkan

dari suaminya, bila suaminya itu datang sementara ia masih dalam

masa iddahnyo." (Diriwayatkan dari Ibnu Syihab oleh Malik di dalam

Al Muwaththa')

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ibnu Abdil Ban

mengatakan, "Hadits Amr bin Syu'aib dikuatkan oleh riwayat asalnya,

y*g *unu dinyatakan di dalamnya tentang terjadinya akad nikah

baru, maka mengambil kesimpulan dari pemyataan ini lebih utama

daripada berdasarkan dugaan. Dikuatkan juga oleh pengingkaran Ibnu

Abbas ketika dikemukakannya riwayat ini, demikian sebagaimana

yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Ibnu Abbas." Al Hafizh

merigatakan, "Jalan terbaik untuk menetapkan kedua hadits tersebut

adalah menguatkan hadits Ibnu Abbas, sebagaimana yang dikuatkan

oleh para imam ahti hadits, yang mana perkiraannya adalah karena

panjangnya masa iddah antara turunnya ayat pengharaman dan

irturnrr,u Abu Al 'Ash, sehingga tidak ada yang menghalangi selama
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masa tersebut." Ibnul Qayyim mengatakan di dalam Al Huda yang
intinya, "Hadits-hadits tersebut tidak menyinggung tentang masa
iddah, dan Nabi SAW pun tidak menanyakan kepada si wanita apakah
sudah habis masa iddahnya atau belum. Seandainya karena keislaman
sang istri itu menyebabkan perceraian, maka tentunya itu adalah talak
bain, bukan talak raj 'ly, sehingga ketika sang suami memeluk Islam,
maka ia tidak berhak merujuknya (kecuali dengan akad nikah baru).
Jadi ketetapan Nabi SAW adalah, bahwa pernikahannya itu terhenti,
bila sang suami memeluk Islam sebelum habis masa iddah, maka si

wanita tetap sebagai istrinya, namun bila telah habis masa iddahnya
maka si wanita boleh menikah dengan laki-laki lainnya, namun bila
mau ia boleh menunggunya, sehingga ketika suaminya itu memeluk
Islam, maka ia tetap sebagai istrinya dan tidak perlu dengan akad
nikah baru." Lebih jauh Ibnul Qayyim mengatakan, "Kami tidak
mengetahui seorang pun yang menyatakan harus memperbaharui
pernikahan setelah keislaman. Bahkan yang berlaku hanya dua
kemungkinan, yaitu memisahkan keduanya atau menetapkan
keduanya dengan pernikahan pertama bila sang suami juga memeluk
Islam. Adapun penetapan pisah atau menunggu masa iddah, tidak ada

keterangan yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memutuskan
perkara berdasarkan itu, padahal saat itu banyak sekali orang yang
memeluk Islam. Ini pendapat yang sangat bagus dan tepat."
Selanjutnya ia mengatakan, "Ini adalah pendapat yang dipilih leh Al
Khalal, Abu Bakar dan para sahabatnya, Ibnu Al Mundzir dan Ibnu
Hazm, juga merupakan pendapatnya Al Hasan, Thawus, Ikrimah,

Qatadah dan Al Hakam. Ibnu Hazm mengatakan, 'Ini adalah
pendapat Umar bin Khaththab, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas.' dan

lainlain yang ia sebutkan."

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Bila si wanita memeluk
Islam sementara suaminya masih kafir, lalu sang suami memeluk
Islam sebelum menggauli atau setelahnya, maka pernikahannya tetap
berlaku selama wanita itu belum dinikahi oleh laki-laki lainnya, dan

perkaranya di tangan si wanita, sehingga laki-laki itu tidak lagi berhak
terhadapnya, karena Nabi SAW tidak memisahkan, dan itu adalah
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kemaslahatan. Begitu pula bila sang suami memeluk Islam lebih dulu,

maka ia tidak boleh menahan istrinya (tetap memperistrinya), namun

setelah sang istri memeluk Islam, baik setelah digauli ataupun belum,

maka wanita itu tetap sebagai istrinya bila ia memilih demkian. Begitu

juga bila keduanya atau salah satunya murtad (keluar dari Islam),

kemudian keduanya atau salah satunya memeluk Islam.

Bab: Istri Ditawan Sedangkan Suaminya di Negeri Kafir
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3548. Dari Abu Sa'id, bolrua ketika perang Hunain, Noti S,eW

mengirim pasulcan ke Authas, lalu berjumpa dengan musuh, maka

merekn pun bertempur lalu mengalahkan merelta dan mendapat

sejumlah tawanan wanita. Beberapa sahabat Rasulullah SAW ragu

tentang status merefta, karena para Suami mereka adalah orang-

orang musyrik, lalu Allah 'Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Don

(diharamlran juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali

budak-budak yang kamu miliki" (Qs. An-Nisoa' (4): 24), yalcni bahwa

para wonita itu adalah halol bagi kalian bila telah habis masa

iddahnya. (Diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan Abu Daud)

pi u :rt'ei;tl1t ;,*'#r,:J;,;;i i-s',
3549. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ahmad, nalnun dalam

riwayatnya tidak terdapat tambahan setelah menyebutkan akhir ayat
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tersebut.
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3550. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi secara ringkas dengan

lafazh: "Kami memperoleh sejumlah tawanan wanita pada perang
Authas, mereka itu para wonita yang bersuami yang tinggal di knum

mereka. Kemudian mereka menyampaikan hal itu kepada Rasululloh
SAW, lalu turunlah ayat, 'Dan (diharamkan juga kamu mengawini)
wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,' (Qs.

An-Nisaa'(4): 24)."

'; t1 ';6- & U1-tt;bj ?? W o3r1,i :rL q qCt *
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3551. Dari lrbadh bin Sariyah, bahwasanya Nabi SAW
mengharamkan 'menggauli para wanita tawanan hingga mereka
melahirlcnn apo yang ada di dalam rahim mereka. (HR. Ahmad dan

At-Tirmidzi)
Ini ketentuan umum yang berlaku terhadap para wanita yang

bersuami dan lainnya.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Insya Allah akarr

dibahas pada bab istibra' (memastikan kekosongan rahim) hamba
sahay'a yang dimiliki, pada kitab iddah, dari hadits Abu Sa'id: "llanita
hamil tidak boleh digauli hingga ia melahirkan, dan selain wanita
hamil tidak boleh digauli hingga haid satu kali." Adapun maksud
penulis Rahimahullaft mengemukakannya di sini adalah sebagai dalil
bahu-a hamba sahaya wanita dari peperangan adalah halal digauli,
baik itu bersuami ataupun tidak (setelah istibra'). Mengenai hal ini
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tidak ada perbedaan pendapat' namun halalnya itu adalah setelah

selesai iddah yang ditetapkan syariat'
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KITAB MAHAR
(MAS KAW[N)

Bab: Bolehnya Menikahkan dengan Mahar Sedikit ataupun
Banyako dan Anjuran Mahar yang Pertengahan

iG r* ,p'Gt;;;ti dUiirt'ui,*1 / ,G *
.!6;G .r-: :Uv fli'a euq a*ri a ,r>:ri :i& ;nr J'y,

'r.'r.'.i ,,.1,. ,c.. ti,;r...
1a>,->,-c1 €b-)lS 7V ArS J^>l ol-2r;

3552. Dari Amir bin Rabi'ah, bahwa seorang wanita dari Bani
Fozarah dinikahkan dengan mahar sepasang alas kaki, malm

Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau meridhakan dirimu dan

hartamu dengon sepasang alas lcaki itu?" wanita itu menjawab, "Ya",

maka beliau mentbolehkon hal itu. (HR. Ahmad, lbnu Majah dan At-
Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

i'S,vr:'2i?rr;ziy'-t"of 'j iJuffi 1' J';:r'oi,g rtr *
(A.;jrr'r!!j'r3i itjly .,t# 'i Ut< ,t1t;b !'i-

3553. Dari Jabir'M, boh*^on o Rasulullah SAW bersabda, "Bilo

seorang laki-laki memberi mahar kepada seorang wanita dengan

maksnan sepenuh dua raupon tangan, makn wanita itu halal
baginya. " (HR. Ahmad dan Abu Daud dengan maknanya)

;r'), *,b,slffi 1r'"il*;i *-.o.t
lO Jt-p

.:t ... .
ll -tf U.,,
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3554. Dari Anas M, bahwasanya Nabi SAW melihat bekos worna

kuning pada Abdurrahman bin Auf maka beliau bertanyo, "Apa ini? "

io *iiiawab, ,,Aku telah menikahi seorang wanita dengan emas

sebesar biji kurma." Beliau bersobda, "Baarakallaahu laka [semoga

Allah memberikan keberkahan kepadamul, selenggarakanlah

walimah walaupun hanya dengan (menyembelih) seekor domba."

(HR.Jama,ah,namunAbuDaudtidakmenyebutkanredaksi
"Baaraksllaahu laka")

Y;.ias; ,,i3, ,wi oi

(i;f ;\:r).'ri
3555. Dari Aisyah M, bahwasanya Rasulullah sAW bersabda,

,,sesungguhnya pernikahan yang paling besor keberkahannya adalah

yang paling ringan biayanya. " (HR' Ahmad)

'#@ i, ;;u*.;;6it,tit* ott :J$'#;;';',r) f
('d6' i$'1 

";tji
3556. Dari Abu Hurairah M, ia mengataftan, "Mohar knmi, saat itu

Rasulullah SAW masih ada di antaro lami, adalah sepuluh uqiyah'"e

(Diriwayatkan oleh An-Nasa' i)

1eU nt

,j,i # lor J't-rli Wr, --u.G *

, Ibnu Al .Arabi Al Maliky mengatakan, "satu uqiyah menurut para ulama adalah

empat puluh dirham, a* auuittas uqiyah berarti empat ratus delapan puluh

dirham (atau senilaikira-kira 116 Reai'Saudi)-" (shahih At-Tirmidzi bi Syarh

Ibnul'Arabi Al'Moliki, 5136).
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t 'V-

3557. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dan menambahkan: "seroya
menumpukkan kedua tqngannya. Dan itu artinya adalah empot ratus
(dirham)."

tffi ,er );r'a$-e ok 7 :utl Ut- :JG "^:L, 
'rl;i'*

G q"ui,'Jlv.k, &'rl r,F *.:tr:ls.ir*otr,Uti
itjrl .r-,^rt iu '# Ui .Sri '-'.,,Uu .v ,lj tts'

<tsu-i,:'er{,vt Lsir
3558. Dari Abu Salamah, ia menuturkan, "Aku bertanya kepada
Aisyah, 'Berapa mahar Rasulullah SAW?' Ia menjawab, ,Mahar

beliau untuk para istrinya adalah dua belos uqiyoh don satu nasysy.'
Aisyah mengatakan, 'Tahukah engkau nosysy?' Aku jawab, ,Tidak.,

Aisyah mengatakan, 'Setengah uqiyah.' Jadi mahar itu adalah lima
ratus dirhan. " (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari dan At-Tirmidzi)

"; r1:V ,,t3t'6L t!5 y ,j:rt_'#'U- :Jv ot;\it ,si t
W',4; Vr€.t'ri org.: ,;y\i €uF:ri r;\r, e-rkJ"

'si 
:,6 n'ei;ri*i,ti,.,.a niryt@ .lr J;, o:*i c

! . or,. ,. t :'. ;, .'
es;"--jt'^r*:, a;ir hjr> .&:i i}*'A'a

3559. Dari Abu Al 'Ajfa', ia menuturknn, "Aku mendengar ;*;
mengatakan,'Janganlah kalion berlebihJebihan dalam memberi
mahar kepada wanita, karena seandainya hal itu sebagai kehormatan
di dttnia dan ketaqwaan di akhirat (di sisi Allah), tentu yang lebih
dahulu melal$anakannya di antara kalian adalah Nabi sAW. Beliau
tidak pernah memberi mahor kepado istri-istrinya dan juga putri-putri
beliau tidak pernah menerima mahar lebih dari dua belas uqiyah.',
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(Diriwayatkan oleh Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-

Tirmidzi)

,iilt'&';; "Jt ilta

I zz

ot -l-t)

eUt'i|na .!\i

Q.L3
3560. Dari Abu Hurairah, ia menuturksn, "seorang laki-laki datang

kepacla Nabi SAW lalu berkota, 'sesungguhnya aku telah menikahi

seorang wanita dari golongan Anshar,' maka Nabi SAW bertonya

kepadanya, 'Apakah engkau telah melihat kepada wanita itu? karena

sesungguhnya pada mata orang-orong Anshar terdapat sesuatu."

Lakilaki itu menjawab, 'Aku telah melihat wanita itu.' Beliau

bertanya lagi, "Dengan mahar beropaleoh engkau menikahinyo?"

Laki-taki itu menjawab, 'Dengan empat uqiyah.' Maka Nabi SAW

berkata kepoda orang itu, 'Dengan mahar empat uqiyah? Seakan-

akon engl<au memahat perak dari lereng gunung ini. Aku tidak

memiliki sesuatu yang dapat aht berikan kepadamu, akan tetapi

semogo aku bisa mengutusmu dalam suatu perang, sehingga engkau

mendapat sesuatu darinya."' Selaniutnya Abu Hurairah mengisahkan,

"Kemudian beliau mengutus pasukan kepada Bani 'Abs dan beliau

mengutus pulo laki-laki itu bersama mereka. " (HR. Muslim)

u/r\'t'3- t4{i# i' 'J";', 
uf ,+?i *i';.i *
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1:n' W' :,,5';:, 
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-a*Jl

(etJtr'tli',t:r> .er, iv;ri ^:r; .e oK,:
3561. orr, iirr, dari u^*, ,ri,ui'u;f*rr;;rr'*)rr,r,,ri
SAW menikahinya, soat itu ia di negeri Habasyah, ia dinikahkan oleh
An-Najasyi dan ia memberinya mahar sebanyak empar ratus ribu
serta memberi perbekalan darinya. Lalu ia mengirimkannya bersama
syurahbil bin Hasanah, sementara Rosulullah sAW tidak memberikan
apa-qpo kepadanya, dan mahar para istri beliau aadalah empat ratus
dirham. (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan bolehnya memberikan mahar dengan sesuatu yang
sederhana, misalnya sepasang alas kaki, satu mud makanan, emas
sebesar biji kurma. Al Qadhi Iyadh mengatakan, "Telah terjadi ima',
bah'*'a sesuatu yang tidak dapat berkembang dan tidak bernilai tidak
bisa dijadikan mahar dan tidak halal untuk pernikahan."

Sabda beliau (Sesungguhnya pernikahan yang paling besar
keberkahannya adalah yong paling ringon biayanya) menunjukkan
bahwa keutamaan pernikahan adalah dengan ringannya mahar, dan
bahwa pernikahan dengan mahar yang sedikit adalah dianjurkan,
karena mahar yang sedikit tidak menyulitkan orang yang hendak
menikah. Ijma'ulama menyatakan bahwa tidak ada batas maksimal
mahar.

Ucapan perawi (ia dinikahkan oleh An-Najasy,i) menunjukkan
bolehnya calon suami mewakilkan kepada orang yang bisa diterima
pernikahannya. Saat itu Ummu Habibah adalah salah seorang yang
ikut hijrah ke negeri Habasyah bersama suaminya, Ubaidillah bin
Jahsy', lalu suaminya itu meninggal di sana, kemudian An-Najasyi
menikahkannya dengan Nabi SAW.

wq)
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Bab: Pengajaran Al Qur'an Sebagai Mahar

rl ,i' 
'J';:, [ ,Uw ,irlt';ie W C' oi :'';7 i ,F'*

i;, U ;Sw ,,t r?* ,x-P 0t3'-;t- .i'; *;i

,W'C,'Jw .t* qr\oyA* 6 :Jui r;t:-tGy' ie i
'r*i c i;w .ri\ "*ati ,u ,r:t'l '.* ,!rt';r, r1}zi'at'.

iG .t*l;-*'*3n I.r- i*o'): "'^1i 
,'Jw-&

i;';j,k i r';,g ilu r:tA u'i, t4 &F,# 4t i
;'$-;1 er&"; ^i:i& U, i"lr- .r*J;" t/..tk

' 
o:, o ' '

1,ilb";Ea ll'-flt
3562. Dari Sahl bin So'd, bahwa seorang wanita datang kepada Nabi

sAla lalu berkata, "wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah

memberikan diriku untulonu." Lalu wanita itu berdiri lama sekali,

kemudian seorang taki-laki berdiri lalu berksta, "Vflahoi Rasulullah,

nikahkanlah wanita itu denganfu iil(o engkau tidak mau menikah

dengannya." Mako Rasulullah SAW bersabda, "Apakah engkau

memiliki sesuotu yang dapat englmu berikan kepada wanita ini? "

LskiJaki itu menjawab, "Aht tidak memiliki sesuatu opo pun kecuali

sarung ini." Nobi sAW berkata lagi, "Jika engkau berikan knin

sarung itu kepadanya, maka engleau tidak lagi memiliki kain sarung.

Carilah sesuatu." Laki-laki itu berkata, "Aku tidak menemukan

sesuatu apa pun." Nobi SAW bertrnta, "Carilah (sesuatu) walaupun

hanya berupa cincin yang terbuat dori besi." Kemudian laki-laki itu

mencari, nomun ia tidak menemukan apa-apa. Malra Nabi sAW

berkata, "Apakah engkau mempulryai suatu hafalan dari Al Qur'an? "

Ia menjawab, "Ya, aku hafal surah anu dan surah antt." Ia
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menyebutkan beberapa nama surah. Kemudian Nabi sAW berknta
kepadanya, "Aku nikohkan engkau dengan wanita ini dengan mahar
Al Qur'on yang ada padamlt. " (Muttafaq .Alaih)

.,;T"fit r'e; L 6!E{, .tt :tlL "6;Z a1rr,*,
3563. Dalam .i*uyut tuinnyu yang jug muttafaq .alaih disebutkan
dengan redaksi: "Aku telah menyerahkan rcepemitikannya kepodamu
dengan mahor Al Qur'an yang ada padamu.,,

.i;?i'*1t W.'"-; ,re;",fr t-tr,?i
3564. Dalam riwayat lainnya yang jug muttafaq .alaih disebutkan
dengan redaksi: "Lalu mengangkat pandangannya terhadap wanita
t e r s e but, I al u me lurus kannya."

4 tr; ;'ii;r ffi 1' J;, e':::,riL,;tri .rr3r €i I
z I z zl o . Sc ,f) ,y €* itrry.t:4'!:r1; 

fl).L13;v ,1r.; 'J ,;-t"t
,

([-'-)
3565. Dari Abu An-Nu'man Al Azdi, ia menuturkan, ,,Nabi 

SAW
meniknhknn seorang wanita dengan mahar surah dari Al eur'an, Ialu
beliau bersabda, 'Tidak oda seorang pun setelahmu yang
menjadilrannya sebagai mahar. "' (Diriwayatkan oleh sa,id di dalam
kitab sunannya. Riwayat ini mursar (tidak mencantumkan nama
sahabat))

Pensyarah Rahimahullah ra'alo mengatakan: Hadits Abu An-
Nu'man, selain mursal,juga ada perawi yang tidak dikenal, demikian
disebutkan di dalam Al Fatfu. Hadits di atas menunjukkan bolehnya
menjadikan sesuatu yang bermanfaat sebagai mahar, walaupun itu
berupa pengajaran Al Qur'an. Mereka yang berpendapat bolehnya
menjadikan sesuatu yang bermanfaat sebagai mahar adalah Asy-
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Syaf i, Ishaq, Al Hasan bin Shalih, dan juga dikemukakan oleh Al
Utrah. Al Qadhi Iyadh mengutip pendapat dari para ulama selain

golongan Hanafi tentang bolehnya mengambil upah untuk

mengajarkan Al Qur'an. Hadits di atas juga mengandung faidah

lainnya, di antaranya, berlakunya perwalian imam (penguasa)

terhadap wanita yang tidak mempunyai kerabat.

Bab: Menikah Tanpa Menyebutkan Maharnya

'Jt W'-v ; "V; 
\A-i; :i)'t e.i' ,: J :l; *i;7

e ari i,Sa ,ftrJtr|u iJv'.e.'"ViW;rGftA'ni
J(-, ; "W 

''-lt.iiir q-[/)Lr-;jr Q:6u; ,6 ,P
'2.to'

itj.,> .;i c ,b, f6 ?.Li'r',1 & W Ut'oi ,:qfi\i
<ls u' -3t'^t3.,'t L,=ir

3566. Dari Alqamah, ia menuturkon, "Abdullai diminta memutuskan

tentang seorang wanita yang dinikahi oleh seorang laki-laki,

kemudian laki-laki itu meninggal, dan ia belum menetapkan

maltarnya dan belum menggaulinya. Lalu mereka berbeda pendapot

mengenai kasus ini. Makn ia menetapkan, 'Menurutku, bahwa wanita

itu berhak mendapat mahar senilai yang biasa diberikan kepada

vtanito kerabatnya, dan ia pun berhak mendapatkon warisan serta

menjalani maso iddah.' Lalu Ma'qil bin Sinan Al Asyja'i bersal<si,

bahwasanya Nabi SAW memutuskan perkara Birwa' binti l(asyiq

seperti yong diputuskan oleh Abdullah." (Diriwayatkan oleh Imam

yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini

menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya setelah

akad nikah, maka ia berhak mendapat mahamya secara penuh,

walaupun belum pernah digauli dan belum pernah berduaan di suatu

494 - Mukhtashar [eiful Authar



tempat dengannya. Demikian pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Sirin, [bnu
Abi Laila, Abu Hanifah beserta para sahabatnya, Ishaq dan Ahmad. Al
Hakim menyebutkan di dalam Al Mustadrak: Dar\ Harmalah bin
Yahya, bahwasanya ia berkata, "Aku mendengar Asy-Syaf i
mengatakan, 'Jika hadits Birwa' binti Wasyiq shahih, maka itu adalah
pendapatku."' Al Hakim mengatakan, "syaikh kami, yakni Abu
Abdillah, mengatakan, 'Seandainya (saat itu) aku menghadiri
majisnya Asy-Syaf i, tentu aku akan berdiri di hadapan orang-orang
lalu aku katakan, 'Hadits tersebut shahih, maka ucapkanlah itu."'

Ucapan perawi (dan ia pun berhak mendapatkan warisan)
merupakan ijmo'ularra.

Bab: Memberikan Sebagian Mahar Sebelum Digauli dan
Rukhshah untuk Menangguhkannya

rlb'.It:ffi nr J';:., i le ,z*vVa'r; rJJ :Jv fe qt *
,,sin 4 Jo {ai*lt |!L'r, a-i :Ju i'e q* G :Js .t*

3s67 Dari rbnu Abbas, 
y:::,:J:,r :[:,'*'*,,Y,,' !],

Fathimah, Rasulullah SAW bersabda, 'Berikanlah kepadanya
sesuatu.' Ali berkota, 'Aku tidak memiliki apa-apa.' Beliau bersabda,
'Mona baju besimu yang pecah (karena pedang) itu? "' Ali menjawab,
"Ada padaku." Beliau berkata lagi, "Berikanlah baju besi itu
kepadanya. " (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

J';'ro4 ,r+. Jr';;"'oi;rri, ,i*ti t'r; 6 $i ;:i :ur:t Gj
,'a lw ?A'J.rJ ,i' J';:, G-:Jw # W- & W :t

1i 1ri'r!1 Ijr).A.',Ft ; .'6t t^tbLii .a;Ar * r,. W(
3568. Dalam riwayat lain disebutkarr: "Setelah Ali menikahi Fathimah
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dan ia hendak masuk ke tempatnya, Rasulullah SAIY menahonnya

hingga ia memberinya sesuatu, lalu Ali berkata, 'Wahai Rasulullah,

aku tidak mempunyoi apa-apa.' Beliau berkata kepadanya,
,Berikanlah baju besimu yang pecah (karena pedang itu kepadanya.'

Lalu Ali memberikan baju besi itu kepada Fathimah, kemudian ia

mssuk ke temPatnYa." (HR.Abu Daud)

Ini menunjukkan bolehnya menahan penyerahan mempelai

wanita sebelum diterima matrarnya-

',t3V3i *'G'f3f bf # :"s';1'€;i 'Uu 
oYV

(*c ;.f, t\t'r'ri f0:.,> .t* r*i|ti
3569. Dari Aisyah, ia mlenuturlcon, "Rasulullah SAI{ pernah

menyuruhkan untuk memosukkan Seorang wanita ke tempat suaminya

sebelum suami itu memberinya sesuatu." (HR. Abu Daud dan Ibnu

Majah)

Pensyaratr Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits Ibnu

Abbas dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bolehnya

menahan penyerahan mempelai wanita sebelum sang suami

memberikan maharnya. Mempelai wanita juga boleh menolak digauli

sebelum sang suami memberikan maharnya. Hadits Aisyah

menunjukkan bahwa sahnya pemikahan tidak disyaratkan dengan

penyerahan mahar dari sang suami kepada istrinya sebelum

bercampur. Dan sejauh yang aku ketatrui, mengenai hal ini tidak ada

perbedaan pendapat.

Bab: Hukum Hadiah dari Suami untuk Istrinya dan Para

WalinYa

eirr rdt iv W;,r j-, 'oi ,:* "* +i ; ,-=Z,i ,/ )f f
'-2't-lt,A'i 
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3570. Dari Amr bin Syu'aib, i*i *olrro, dari kakeknya,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wanita mana pun yang
dinikahi dengan mahar atau pemberian selain mahar atau janji
pemberian sebelum ikatan pernikahan, maka harta itu adalah
miliknya. Adapun setelah akad nikoh, maka harta itu adalah milik
orang yang diberi. Dan yang paling berhak untuk memberikan
penghormatan kepada laki-loki adalah putrinya dan saudarinya."
(HR. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits ini
menunjukkan bahwa sang istri berhak terhadap semua yang
disebutkan sebelum akad, baik itu berupa mahar, atau pemberian
selain mahar, atau suatu janji yang diucapkan, walaupun yang
dijanjikan itu adalah untuk orang lain. Adapun yang disebutkan
setelah akad nikah, maka itu menjadi hak orang yang diberinya, baik
orang itu walinya, bukan walinya atau wanita itu sendiri. Demikian
pendapat Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri, Abu Ubaid, Malik dan
para pengikut Al Hadi. Abu Yusuf mengatakan, "Bila ia menyebutkan
sebelum akad untuk orang lain (selain wanita itu), maka orang
tersebutlah yang berhak." Asy-Syaf i mengatakan, "Bila disebutkan
untuk selain wanita itu, maka penyebutan itu tidak sah, dan wanita itu
berhak mendapat mahar mitsil (mahar senilai yang biasa diberikan
kepada para wanita kerabat wanita itu)."

Sabda beliau (Dan yong paling berhak untuk memberikan
penghormatan kepada laki-laki adalah putrinya dan saudarinya)
menunjukkan disyariatkannya menjalin hubungan baik dengan kerabat
istri, menghormati mereka dan berbuat baik kepada mereka.
Pemberian itu halal bagi mereka, dan tidak termasuk sogokan yang
haram. Adapun yang haram adalah bila mereka enggan menikahkan
wanita itu kecuali dengan adanya pemberian tersebut.

y's' *?K"6',6rL
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KITAB WALIMAH, TINGGAL PERTAMA KALI

DENGAN ISTRI YANG BARU DINIKAHI DAN

ETIKA MEMPERLAKUKAN ISTRI

Bab: Anjuran Menyelenggarakan Walimah Walaupun Hanya

dengan Menyembelih Seetor Kambing dan Bolehnya Tanpa

Walimah

3571. Rasulullah sAw bersabda kepada Abduffahmon'

" Se I e nggar akanl ah w alimah w al aupun hanya de ngan (me nye mb el ih)

seekor domba." (HR. Jama'ah)

,:,;) * Jri 6 ::u,qiA t, ffi'u!t {:i u 
'iu ,it :

d?';$.;t1&i
35T2.DariAnas,iamengatalan,"Nabi'sAwtidakpernah
menyelenggarakon walimah ketil<a menikahi para istrinya seperti

ketitrabeliaumenilcahiZainab,Saatitubeliaumenyelenggarakan
w alimah de ngan (menyembetih) s e el<or domb a"' (Muttafaq' Alaih)

YL'-i;J;Jlrifir1 ir't f, (st3r

(a:;t I':r> .2?'tt l)i ,F'; -r*t # Ju

'^r:" ,b;ti w u$r oi ,;t f

3573. Dari Anas, barrwasanya Nabi sAw menyelenggarakan walimah

k,tikn menirrahi shafiyyah dengan htrma dan tepung terigu. (HF.

Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)
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3574. Dari Shafiyyah binti Syaibah, bahwasanya io *rrgotok n,
"Nabi sAW menyelenggarakan walimah untuk salah seorong istrinya
dengan dua mud gandum." (Dikeluarkan oleh Al Bukhari secara
mursal seperti itu)

'u.li',' Jr =14 ),y @ Ct Li,+ -.e ri 
.*

(:r-j1i;lii,trr1".-pr,
3575. Dari Anas, ketika menuturkan kisa'h shafiyyah, bahwa Nabi
sAl4t menjadikan walimahnya dengan kurma, keju dan menrega. (HR-
Ahmad dan Muslim)

-)L ,# )q .x y"*\-# ; ioi w d, ,;i :d.tr,.;,

'.;.r't, Frgok 6),4r j1;t*tLets;il*,
+\:r, ,atW gu ,:- ,r^r"$ gu\u_; ,f vr q:, ot{'6;
t,-="'.5{ C'-ri'i.- +;r -r*i6*i, o' #l$i ie . .-j6
? 111+U"'l olr",eis, -Vl a-ot q<) t1;L31 ,r!G

glL'6.$ qc.rJt'", * e tL,)'Fj) * .,U_'**
3576. Dalam riwayat lain disebu tkan: Bahwasonya Natt s,e,w tinggal
di antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam, di sana beliau
tinggal bersama shafiyyah. Lalu arat mengajak kaum muslimin untuk
menghadiri walimah beliau, saat itu tidak ada roti dan tidak pula
daging, beliau hanya memerintahrran mengeluarkan tilur kulit latu
dihamparknn, kemudian dituangkan kurma, keju dan mentega.
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(Sebagian) kaum muslimin berkata, "Salah seorong ummahatul

mukminin atau hambo sahaya?" (Sebagian) mereka menjawab, "Bila

beliau menghijabinya berarti salah seorong ummahatul mukminin,

dan bilo beliau tidak menghtjabirys maka hamba sahaya'" Ketika

beranjak, beliau berjalan di belakang dan menurunkan hiiab.
(Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah Rohimahullah Ta'ola mengatakan: Al Qadhi lyadh

mengatakan, "Mereka telah sepakat, bahwa tidak ada batasan

rnaksimal untuk walimah, dan tidak juga batasan minimalnya. Seperti

apa pun yang bisa dilaksanakan, maka itu sudah cukup. Adapun yang

dianjurkan adalah sesuai dengan kemampuan sualni."

Bab: Memenuhi Undangan

'!;:) )?\i tA ;U -:',it)u iw Cut'; :JG i;-i'o_ri c
dL";r::) .'i';,rjit & ';;i7:.'tr'-- t r', ,it:;3t

3577. Darf Abu Hurairah, ia mengatalan, "seburuk-buruk makanon

adalah makanan walimah yong mana orang-orang kaya diundang

kepadanya namun orong-orang miskin ditinggalkan. Barangsiapa
yang tidak memenuhi (undangan itu), maka io telah durhaka terhadap

Allah dan Rasul-Nya. " (Muttafaq'Alaih)

a t#,-.--4!t ?e fU*;lr'; :W :t |';,rjti ,j6 :\tit'€'s

ir **;:rJi7:^-tt",;" t u:t.r;(L ;9\;:f:tWy
(p.1 itrrl .'ii'-r't

3578. Dalam riwayat lain disebutkan: Abu Hurairoh berksta,
"Rasulullah SAW bersabda, 'seburuk'buruk makanan adalah

malranan wolimah yang mana orang yang ingin mendatanginya

dicegah, sedangkan orang yang enggan malah diundang.
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Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan, moko ia telah durhaka
terhadap Allah dan Rasul-Nya."'(HR. Muslim)

J5i .A'*"t ti1;roltlt ,r1 f*:t :Jtt ffi zz I o /
c t"o j.l ;te

,t'lt J z :r-

u--) .€w *s
@L

3579. Dari lbnu Umar, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Penuhilah
undangan ini bila kalian diundang kepadonya." Sementara lbnu
Umar biasa menghadiri undangan, baik pernikahan ataupun lainnya,
dan kadang ia menghadirinya walaupun sedang berpuasa. (Muttafaq
'Alaih)

ca
dl

fur

'1r
L>.

0qr

JI

_f
7. ., t t o

*;u- y"e ;.,t1

c7, t '6t
&J& e{.) t:rt:13 

Jt Jt €i;r o,! riy:d.rjr'.;,
3580. Dalam riwayat
kalian diundang ke

(Muttafaq 'Alaih)

lain disebutkan: o'Apabila seseorang di antara
walimah, maka hendaklah ia mendatanginya."

L3$ w.G os ",s11 ,'#i ry;f ;,tk';t$ :'>r;j ,>!rti>'it irr,
3581. Diriwayatkan juga oleh Abud Daud dengan tambahan: "Bila
sedang tidak berpuasa maka hendaHah ia mokan, dan bila sedang
berpuasa malm hendaklah meninggalkan (makan). "

it ,*;'tJ |,.;-'ru e! ,y ,W :t ,S';', Jv :'4tjr';',
'it'u:rr> .(p c"r Grr-, Sn,. 1?t ? JL pt u: .i'-rs

(1>
3582. Dalam riwayat lainnya disebutkan; "Rasulullah SAW bersabda,
'Barangsiapo yang diundang lolu tidak memenuhi, maka ia telah
durhal<n terhadap A.llah dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa yang
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datong tanpa diundang, berarti ia dalang sebagai pencuri dan keluar

sebagai penipu. "' (HR. Abu Daud)

'J!r,,\ '-:'r'r-;:i I;1 .*!i it-i 3I;i a; q:a.a '€j

(3r,
3583. Dalam lafazh lainnya disebutkan; "Apabila seseorong di onlara

kalian diundang oleh saudaronya, mako hendakloh memenuhi. " (HR.

Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

',J!, :-*.-'u'rr>'4 i; f) Jt 7'*f s,:' q, y et
1;jr;

3584. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Apabila seseorang di antara

kalian diundang ke walimah pernikahan, malca hendaklah memenuhi."

(HR. Muslim dan Abu Daud)

q,\ri'rffr;;itt;1 i.-$ ,F')i q'; J\€:,';,il'q's
3585. Dalanr lafazh lainnya disebutkan, "norongriopo airnaong
lrepado walimah pernikahan atau lainnya, mako hendaklah

memenuhi." (HR.Muslim dan Abu Daud)

.,L--*Ji ?e A"€Li 6,,:rq'ffi n, ,$3io
'r$ ilrr'>'itr'&il.;i irjrl .!i ol:'* ,G or;

f.A';t 3J Jttr

3586. Dari Jabir, ia mengatakan, "Rasulullah SAW bersobda,

'Apabila seseorang di antara kalian diundang makan, maka

hendaklah memenuhi. Bila mau mal@ ia makan, dan bila tidak mau

maka tidak mskan. "' (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Ibnu

Majah, dan ia menyebutkan di dalam riwayatnya: "ketikn ia sedang

lv ae ';p
C.
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berpuusa")

t!; ;A;'€Li /:, Q:ffi ar J';:, jG ,jci;:;>_._i ,r
o E. t,c ,. ,, o'A, Wr'';i ;t:r:r; .# t*,srs',sf1,:JA1 *e bk

1;jt;
3587. Dari Abu Hurairah, ia berkota, "Rasulullah SAW bersabda,
'Apabila seseorang di antara kalian diundang, maka hendaHah
memenuhi. Bila saat itu ia sedang berpuasa makq hendaklah
melanjutkan (puasanya), dan bila sedong tidak berpuasa makn
hendaklah makan. "'(HR.Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

.t't-, ; $$ t.w *: rUjtrt Jt 7'';i o,:, tiy,p'€',

(1;.6' r'"o l$rtY ,1*r 
"t 

r 11

3588. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Apabila seseorang di antara
kalian diundang makan l(etika ia sedang berpuasa, makn hendaklah ia
mengatalrnn, 'Aku sedang berpuasa."' (HR. Jama'ah kecuali Al
Bukhari dan An-Nasa'i)

:W "'nlt ,f ;;-:;'o-..i'f

i6r> .lir ii ui ,J1;ll
3589. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila
seseorang di antara lealian diundang makan, lalu ia datang bersama
utusan, maka itu berarti izin untulvtya. " (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(maka ia telah durhaka terhadap Allah dan Rasul-Nyo), hadits ini
dijadikan argumen oleh mereka yang mewajibkan menghadiri
undangan walimah. Ibnu Abdil Barr, Al Qadhi Iyadh dan An-Nawawi

,J9t-,i.9 ,lfut Jtgi;f a,! tiy
.r.. .rt. t.o I

(:-21: yl_1 .t^>l
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mencatat ijma'ulama tentang wajibnya memenuhi undangan walimah

pernikahan. Disebutkan di dalam Al Fatb: "Mengenai hal ini ada

catatan. Memang benar, pendapat yang masyhur dari pada ulama

adalah wajib, bahkah mayoritas ulama Syaf i dan Hambali

menyatakan fardhu 'ain (kewajiban individu), demikian juga Malik."
Pensyarah mengatakan: Sabda beliau (Barangsiapa yang ticlak

memenuhi undangan, maka ia telah durhoka terhadap Allah dan

Rasul-Nya) menunjukkan wajibnya memenuhi undangan termasuk

yang bukan walimah pernikahan. Disebutkan di dalam Al Fatfo:

Undangan dimaksud lebih umum daripada undangan walimah.

Bab: Apa yang Harus Dilakukan Bila Ada Dua Undangan
Bersamaan

,W|41 ,-,tibi u b1 *'G,Hr ,,*jt "., ;.,r;, ,f
,7

rJlL$.ji op,t:.1:.r;#i;G
t .c 1t... ,1. o 1:
J->l ol:l) .rj,* g;JJl u>\r

.rr=erilr r."Lt ri1 : 
ju ffi c

t,v";-;i',i!-'ols a} r rr#:ji

1;\tr'r!!t
3590. Dari Humaid bin Abdurrohman Al Himyari, dari seorang laki-

laki sahabat Nabi SAW, baltwasanya Nabi SAW bersabda, "Apabila

ada dua undangan bersamaan, mako penuhilah yang lebih dekat

pintunya. Karena yang lebih dekat pinturrya adalah lebih del<at

hubungan tetangganya. Apabila salah satunya lebih dulu maka

penuhilah yang lebih dulu mengundang." (HR. Ahmad dan Abu

Daud)

i
;l
s
*.
$

I
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dengan mengatakan, "Aku mempunyai dua tetangga. Kepada yang
mana oku memberikon hadiah?" Beliau menjawab, ,,Kepada yang
lebih dekat pintunya. " (HR.Ahmad dan Al Bukhari)

Pensyarah Rahimahul I ah Ta' al o mengatakan : Kesimpulan dari
itu adalah, bahwa yang lebih dekat jaraknya adalah lebih berhak
mendapat perlakukan baik daripada yang lebih jauh. Sehingga dengan
begitu, yang lebih dekat Iebih berhak dipenuhi undangannya dari pada
yang jauh bila kedua undangan itu bersamaan. Tapi bila undangannya
itu tidak bersamaan, maka lebih utama memenuhi yang lebih dulu
mengundang.

Bab: Memenuhi Pengundang yang Mengatakan Kepada
Utusannya, "Undanglah Setiap Orang yang Kau Jumpai" dan
Hukum Memenuhi Undangan pada Hari Kedua dan Ketiga

#?t;i t:a,*\'pi,# i' J;, e'rj,,tv;;i t
..# 1' )';,, iyt\Ljl ,:uit c-,Uw ,tT € it; W
;) ,J\;'1 i* ;L36 Li:, ,jo 'i ,'L :J-ui ,ot 4i

(p.^yr:r,gif,rb 'qUj ,b';Lyi ,*)
3592- Dari Anas, ia menuturkan, "setelah Rasululrah sAW menirwjh,
beliau masuk ke tempat istrinya, lalu lbuku, yalcni {Jmmu suraim,
membuatkan bubur hais, lalu dimasukknn ke dalam baskom besar,
kemudia ia berkata, 'Hai Anas, bawalah ini kepoda Rasulullah sAW.'
Mako aku pun membawakannya. (sesampainya di sana) beliau
berkata, 'Letakkanlah.' Lalu beliau berkata, 'Berangkatlah engkau
lalu undanglah untukku Fulan dan Fulan serta orang yang engknu
jumpai.' Maka aku pun mengundang orong-orong yang disebutkan
beliau dan orang yang aku jumpai." (Muttafaq .Alaih. Lafazh ini
adalah yang diriwayatkan oleh Muslim)
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3593.DariQatadah,dariAlHasan'dariAbdullahbinUtsmanAts-
Tsaqafi, dari seorang laki-taki dari Tsaqif yang dikenal baik dan

terpuii, Qatadah *e''gotoko'' "Kolau namanya bukan Zuhair bin

(Jtsman, maka aku tidak tahu namanya'" Orang tersebut mengatakan'

"RasulullahsAWtelahbersabda"Walimahharipertamaadalahhak'
harikeduanyaadalahbaik,sedangl<anhariketiganyaadqlahsum,ah
dan riya't|. "' (HR. Ahmad dan Abu Daud)

)))
lbnu

3sg4.Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi yang bersumber dari

Mas'ud.

.i';"';'e.1 ,.ie ,r *6U.$

3595. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah 
';1;"*;t'dari 

Abu

Hurairah.

PensyarahRahimahullahTa,alamengatakan:Ucapanperawi
(bubur hais),ialah bubur dari kurma.yang dibuang brjinla' ditumbuk

dengan keju dan diadoni dengan minyak samin kemudian digosok

dengan tangan ,r**t ;njadi-seperti kuah. Hadits ini menunjukkan

'o Su*'ah adalahagar didengar orang lain' sedangkan riya' adalahagar dilihat oleh

orang lain.
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boleh mengundang orang-orang untuk jamuan makanan seperti yang

diperintahkan Rasulullah SAW kepada Anas.

Sabda beliau (Walimah hori pertama odaloh hak, hari
keduanyo adalah baik, sedongkan hari ketiganya adalah sum'ah
dan riya') menunjukkan disyariatkannya hari pertama, tidak
makruhnya hari kedua dan makruhnya hari ketiga. An-Nawawi
mengatakan, "Bila walimah itu dilaksanakan selama tiga hari, maka
memenuhi undangannya pada hari ketiga adalah makruh. Sedangkan

pemenuhan undangan pada hari kedua tidaklah wajib dan tidak
dianjurkan sebagaimana dianjurkannya pemenuhan undangan pada

hari pertama."

Bab: Orang yang Diundang Melihat Hal yang Makruh
Hendaknya Mengingkarinya, Jika Tidak Bisa Maka Hendaklah

Kembali

':.ry"F-il t!' ':ii:;i!tt:8Y"& ,s?: a :'i'e'6* t'i

...1+i,ld.j-ili.,ti
3596. Telah dise,butkan dimuko sabda beliau,"Barangsiapa di ontara
kalian melihat suotu kemungkaran malm hendaklah ia merubahnya

dengan tangannya, bila tidak bisa maka dengan lisannya, dan bila
tidak bisa juga maka dengan hatinya."

,t' ui;.ffi i' J';:.,t'*i,etu'.;b:iu,-& *'*
(r{' ,t itjrl ':e':rt t-:us ''-;lt

3597. Dari Ali RA, ia menuturkan, "Aht membuat malanon, trtu oto,

mengundang Rosulullah SAll. Beliau pun datang, lalu beliau melihat
gambar-gambar di dalam rumoh, maka beliau kembali /agi. " (HR.

Ibnu Majah)
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3598. Dari lbnu (Jmar RA, ia mengatokan' "Rasulullah SAW

melarang dua hal pada orang yang maknn' yaitu: Duduk di tempat

jamuon yang di dalamnyo khamer diminum; dan mokan sambil

tengkurap. " (HR. Abu Daud)

35gg. Dari l-Jmar M, ia berknta, "Alan mendengar Rasulullah SAW

bersabda, "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir' maks

janganlahiadudukditempatjamuonyangdidalamnyadihidangknn
khamer. Barangsiapa O"i*i' kepada Atlah dan hari akhir' maka

janganlah ia *asui ke pemandian umum kecuali dengan mengenakan

kain. Dan barangsiapa (wanita) yang beriman kepada AUah dan hari

akhir, maka ianganlah ia mosuk kt pemandian umum' " (HR' Ahmad)

' o " e-*:Jli's 'slL 
o'-t'3t';.i, .--,j,t'4u'-;J'itsts.?--P rt' z i

3600.At-Tirmidzijugameriwayatkanyangsemaknadaririwayat
Jabir, dan ia mengataka& "Hadits hasan ghatib'"

Ahmadmengatakan,..AbuAyyubberangkat(darirumahnya)
ketika diundang ol"h lbo,, umar, lalu ia melihat rumah (yang

ditujunya) diberi tirai-"
Hudzaifah diundang lalu ia pun berangkat' namun ia melihat

hiasan asing.
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Al Bukhari mengatakan, "Ibnu Mas'ud melihat sebuah gambar

di dalam rumah (tempat undangan), lalu ia pun kembali lagi."

Pensyarah Rahimahulloh Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits
dan atsor-atsar di atas menunjukkan tidak boleh masuk ke tempat
undangan yang di dalamnya terdapat kemungkaran, yaitu yang telah
dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, karena keberadaan hal-hal
tersebut menunjukkan kerelaan shahibul bait (pemilik/penghuni
rumah, yakni pengudang) terhadap kemungkaran tersebut. Disebutkan
di dalam Al Fatfo: Kesimpulannya, bila ada sesuatu yang diharamkan
di sana dan memungkinkan baginya untuk menghilangkannya, lalu ia
menghilangkannya, maka itu tidak apa-apa. Namun bila tidak bisa,

maka hendaklah ia kembali pulang.

Bab: Argumen Mereka yang Memakruhkan Penaburan dan
Perampasan

3601. Dari Zaid bin Khalid, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW
melarang peramposantt dan pencopetanlz . (HR. Ahmad)

i-:.ljr * -4 ffi l' 
'J';:r'oi'urU'-ti'iij 

I' re ;f
<t:r$tt '';,i i;t .*ii$

3602. Dari Abdullah bin Zaid Al Anshir, bahwasanya nor)lilbh
SAII. melarang mencincang tubuh dan merampas. (HR. Ahmad dan

AI Bukhari)

" Yakni merampas dengan terang-terangan, semacam merampok.

'2 Yakni mengambil dengan cepat tanpa hak.

:.) f
t.o /

(J^>l
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3603. Dari Anas, bahwasanya Nabi sAW bersabda, "Barangsiapa

merqmpas mala io bukan dari golongan kami." (HR. Ahmad dan At-

Tirmidzi, dan ia menshahihkannYa)

.'L p; ,y.of-* d.r- u'b tt,

3604.Telah dikemukakan r,aaits ,"*ou ,;* ;t;';U"' i*i Imran

bin Hushain.

Pensyarah Rahimahull ah Ta' ol a mengatakan : Kesimpulannya,

bahwa hadits-hadits yang melarang perampasan adalah hadits-hadits

yang valid dari Nabi sAw, sehingga memastikan haramnya setiap

perampasan, di antaranya adalah penaburan. Ibnu Abi Syaibah di

dalam Mushannafnya telah meriwayatkan dari Al Hasan dan Asy-

Sya'bi, bahwa keduanya berpendapat tidak apa-apa' Ia juga

mengeluarkan riwayat yang memakruhkannya, yaitu dari Ibnu Abbas,

Ibrahim An-Nakha'i dan Ikrimah. Sementara itu, Asy-syaf i dan

Malik mengatakan, "Hal itu dimakruhkan karena bertentangan dengan

etika dan kesopanan." Telah disebutkan suatu hadits pada bab tentang

orang yang diizinkan penaburan, yang mana penulis menganggapnya

sebagai argumen bagi yang memberikan rukhshah mengenai

penaburan.

Bab: Memenuhi Undangan Khitanan

1'oi ;fu9V J\rs'i:ilL*L j:,:Ju,ft, *
€U rj# ;ur J";', ;b e rsir *;t ) k q,l* d E

51O - Uukhtashar ltatlulAuther

t,o / t..- ti
(J->l ol-2-;) .d

l
I



3605. Dari Al Hasan, ia menuturkan, "(Jtsmon bin Abu Al 'Ash
diundang menghadir;i khitanan, namun ia menolak memenuhi,
kemudian ditanyakan kepadanya (tentang alasannya), maka ia pun
menjawab, 'Dulu kami pada masa Rasulullah SAW tidak pernah
mendatangi khitanan dan tidak oda undangan untuk khitanan."'
(Diriwayatkan oleh Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ini
menunjukkan tidak disyariatkannya memenuhi undangan walimah
khitanan. Namun kami telah mengemukakan, bahwa pendapat Jumhur
dari kalangan sahabat dan tabi'in adalah wajibnya memenuhi semua
undangan walimah.

Bab: Memukul Rebana dan Bermain-Main dalam Resepsi
Pernikahan

?tt'Jt'p G Ji:m st J';', j$ ,Jc ,-bG q r;J'o;
1;jt;'rf1vt L;ir itlry .SrS3t eL';:.)rr\lttt )#t,

3606. Dari Muhammad bin Hathib, ia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda, 'Pembeda antara yang halal dan yang haram (antara
suami istri) adalah (dibunyikannya) rebana dan adanya suoro'3
dalam pernikahan "'(HR. Imam yang lima kecuali Abu Daud)

JLt,:->ft -t3t-J.JJl -
2 , to t(*( ,.t ;tjr1 .Jri,,Jr{

Nabi siw, beliau trirouar,
pukullah genderang padanya. "

'' Yakni dengan maksud pengumuman nikah.

tru- tALi

3607. Dari Aisyah M,
" Umumkanlah pernikahan
(HR. Ibnu Majah)

dari
ini dan
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3608. Dari Aisyah, bahwasanya ia membawakan seorang wanita

kepada seorong laki-lski Anshar (pada malam pertamarya), lalu Nabi

sAW bersabda, "wahai Aisyah, apalmh ada permainan bersama

lrnlian? sesungguhnya knum Anshar menyukai permainan " (HR.

Ahmad dan Al Bukhari)

;K rk W 4,;:i:;iL'o-) ".L *"G:at ui;- / tf *
'# €*r ,fr$, irit ,'Ju":: rL.;-;h:" ,?',;t'a*,

lrIir q.':f};i.4 i''* I't i>
3609. Dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari kakeknya, yabri Abu

Hasan, bahwasanya Nabi SAlt tidak menyukoi pernikahan rohasio

(tertutup) hingga dibunyikon rebana dan dilantunkan, "Kami dattng

kepada kolian. Kami datang kepada kalian. Mala sambutlah kami,

maka kami pun alan menyambut kalian." (Diriwayatkan oleh

Abdullah bin Ahmad di dalam Al Musnad)

i-; ,.t2:\i y A d.t;'oti'^*;;?Ai ,,:o I& it *
"; t1; &'tf ,iG .r 

'rliu 
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3610. Dari lbnu Abbas, ia menuturkan, "Aisyah menikahkon seorumg

wanita kerabatnya dari ftnlangan Anshar, lalu Rasulullah saw
berkata, ,Kolian akan membawakon gadis itu?' Mereka menjawab,
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'Benar.' Beliau berkato lagi, 'Apakoh kalian membuwo seseorang
yang akan bernyanyi?' Aisyah menjawab, 'Tidak.' Malm Rasulullah
SAW bersabda, 'Sesungguhnya knum Anshar itu pemilik puisi.
Sebaiknya kalian membowa serta seseorong yong melantunkon, 'Kami
datang kepada kalian. Kami datang kepada kalian. Makn sambutlah
kami, dan selamat atas kalian "'(HR. Ibnu Majah)

. o o z t -/ a. t .
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3611. Dari Khalid bin Dzakwan, dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz,
ia menuturknn, "Nabi SAW datang ke tempatku di hari menjelang
malam pertamaku. Lalu beliau duduk di tempat tidurku seperti tempat
dudukmu dariku saat ini, sementara itu anak-anak perempuan
memukul rebana dan menyebut-nyebut kebaiknn poro orang tualat
yang gugur pada perang Badar, sampai-sampai di antara mereko ada
yang mengucapkan, 'Padahal di tengah knmi terdapat seorang Nabi
yong mengetahi apa yang akan terjodi besok.' Makn segera Nabi
SAW berkota, 'Janganlah engknu mengucapknn begitu, akan tetapi
ucapkanlah sebagaimano yang biasa engknu ucopkon."' (HR.
Jama'ah kecuali Muslim dan An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ada riwayat lain
berkenaan dengan judul ini, yaitu dari Amir bin Sa'd, ia menuturkan,
"Aku masuk ke tempat Qurzhah bin Ka'b dan Abu Mas'ud Al Anshari
ketik{t resepsi pernikahan. Di sana ada budak-budak wanita yang
tengah bernyanyi, lalu aku katakan, 'Wohai kedua sohabat
Rasulullah, apakah peserta persng Badar melakukan hal ini di
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hadapan kolian?' Mereftn berkata, 'Duduklah bila engkau mau dan

dengarkanlah bersama kami. Topi bila mau engknu boleh pergi.

Sesungguhnya telah diberil<ah rukhshah kepada kita bermain-main

pada resepsi pernikohon. "' (Dikeluarkan oleh An-Nasa'i dan Al

Hakim, dan ia menshahihkannYa)

sabda beliau ((dibanyikannya) rebana dan odanyo suata-

suara), yakni dipukulnya rebana dan dinyaringkannya suara. Ini

menunjukkan batrwa di dalam resepsi pernikahan dibolehkan

memukul rebana dan mengangkat Suara? misalnya dengan

mengalunkart"komi datang kepada kalian..." dan sebagainya, bukan

dengan nyanyian-nyanyian buruk dan ungkapan-ungkapan yang

menyebut-nyebut tentang kemolekan, atau melakukan perbuatan keji

ataupun meminum khamer, karena hal itu diharamkan di dalam

resepsi pernikahan sebagaimana diharamkan di selain resepsi

pernikahan, demikian juga semua permainan yang haram dilakukan.

ucapan perawi tgundibna) ialah menyebut-nyebut kebaikan

orang yang telah mati dan memuji-mujinya. Al Mulhib mengatakan,

"Hadits ini menunjukkan diumumkannya pernikahan dengan nyanyian

yang dibolehkan." Hadits ini juga menunjukkan perhatian imam

(pemimpin) terhadap acara resepsi untuk berjaga-jaga, kalau-kalau ada

permainan yang keluar dari batas yang dibolehkan. Mengenai

nyanyian dan alat musik insya Allah akan dibahas secara gamblang

pada bab-bab lainnya.

Bab: waktu-waktu yang Dianjurkan untuk Malam Pertama dan

Apa yang Diucapkan di Malam Pertama

,Jt? "G'G J.: ,Jt? G W lnt J'y, ,f"t;:Liu L,;,G *
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3612. Dari Aisyah, ia menuturkan, "Rasulullah sAW menikohiku

pada bulan Syawwal, dan beliau mulai tinggal bersamaku pado bulan
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Syawwal juga. Siapa di antara para istri Rasulullah yang lebih
berunlung di sisinya daripada oku? " Aisyah berharap agor para
wanita kerabatnya juga memulai malam pertamanya pada bulan
Syawwal. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

;ui ril :iLj #"'.-1 ,f :e'* i.i d,;:, i ,iG *
afr-,i'j\ di i,p, W"rbqt,:i1','ri o:c'1i ii yr';'*f
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3613. Dari Amr bin Syu'aib, dari a yahnya, dari kakeknya, dari Nabi
SAW, beliau bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian diserahi
seorang wanita, atau budak pelayon, otau tunggangan, maka
hendaklah ia memegang ubun-ubunnya lalu mengucapkan,
'Allaahumma innii os'aluka min khairihaa wa khqiri moa

jabaltahoo 'alaihi, wa a'uudzu bika min syarrihoa wo syarri mao
jabaltahaa 'alaihi' [Ya Allah, sungguh aku memohon lrepada-Mu
kebaikannya dan kebaikan yang Engkau sandangkon padanya, dan
aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang
Engkau sandangkan podanyaJ." (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud
dengan maknanya)

Pensyarah Rqhimahullah Ta'ala mengatakan: Penulis berdalih
dengan hadits Aisyah, bahwa dianjurkan tinggal pertama kali dengan
istri pada bulan Syawwal. Hadits ini menunjukkan demikian bila
memang Nabi SAW memaksudkan demikian, namun selain itu, Nabi
SAW menikahi istri-istri lainnya pada waktu yang berbeda-beda
sesuai dengan kesepakatan.

Hadits kedua menunjukkan dianjurkannya mengucapkan doa
tersebut ketika menikatri wanita atau memiliki budak atau hewan
tunggangan.
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Bab: Menghias Pengantin Wanita yang Makruh dan yang Tidak

Makruh

j';, t1- :',-lt;rilrrt 6'"t;t Ui:uE f 
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3614. Oroi ,4r*o' binti Abu Baknr, ia menuturkan' "seorang wanita

datang kepada Nabi sAW lalu berkata, 'wahoi Rasulullah, anak

prr"*puo)ku akan menjadi pengantin, nomun ia mengalami campak
-sehinggarambutnyarontok,apabolehakumenyambungrambutnya?'

Nabi sAW bersabda, 'Atlah melaknat wanita yang menyambungkan

rambut dan yang minta disambung rambutnya. "'(Muttafaq 'Alaih)

.a^xG,-r-L 
"r/ 

4L,. * *'t
36l5.Hadits lain yang juga muttafaq 

.*an uor.rrrru., iJ eirvut.

'^^ arSrr'ai .';Ar, {*rSt rJ # 4tLi ;; it ,f
d?';fr>.z*:'r*)\

3616. Dari lbnu Umar, bahwasanya Nabi SAl4t melqknot *onft' yong

menyambungkanrambutdanyangmintadisambungrambutnyaserta
wanita pentato dan yang minta dibuatknn toto." (Muttafaq 'Alaih)

' -" 1o.
c1*,1 ;c

- n ,.tl-.
,:t-a,u*Jl_9

';?it J
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3617. Dari lbnu Mas',ud, balrwasanya ia mengataftan, "'Allah telah

melalcnat para wanita pentato dan yong minta dibuatkan tato, pcra

516 - Uukhtasher Iletlut Auther



wanito yang merenggangkon gigi untuk kecantikan, serta para wanita
yang merubah-rubah ciptaan Alloh Ta'olo." Lalu ia mengatalcan,
"Mengapa aku tidak melaknot juga orang yang telah dilaknat oleh
Rasulullah SAW. " (Muttafaq'Alaih)

.ffi "lr J;r'U- :-;,:,'u -^2i JtGi- JG'fi
r"6i :*i + s;t:)1';l3i^,4 Ji_':,"i6 JL * ,#-' .i.'rjrr' .",(* 6'r,).ejt-,.
3618. Dari Mu'awiyah, bahwasanya ia mengatakan 

-lcetikamenemukan potongan rambut-, "Aku mendengar Rasulultah SAI(
melarang yang seperti ini, dan beliau mengatakan, 'sesungguhnya
binasanya Bani Israil itu ketiko melokukan hal ini terhadap koum
wonita mereks. "' (Muttafaq'Alaih)

',,i',,ir\lt ;ryl d) ,Jrt# .lr J';:r';-J*-, ju -* \:6 ,;\P- ut

(i..!i tjr> .rr":l: L'-rl CV ,6* p u t^r;
3619. Dari Mu'awiyah RA, ia berkaia, "Aku men'derg* norrtrUot,
SAW bersabda, 'Wanita mona pun yang memasukkan rambut lain
yang bukan darinya pada rambutnya, maka ia telah memasukkan
kedustaan dan kebatilan " (HR.Ahmad)

I .. e. t,.(it;tt ot.2',,;

3620. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Wanita mena pun yang
menambahkan pada rambutnya dengan rambut lain yang bukan
dorinya, maka itu adalah kebohongan yang ditambahkan padanyo."
(HR. An-Nasa'i)

t. .,t c,
c$-tts, 09
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3621. Hadits semakna muttafaq 'alaih (diriwayatkan oleh Al Bukhari,

Muslim dan Ahmad)

i-;,rSrr,*116,* ,#;ffi l' 
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3622. Dori lbnu Mas'ud, ia mengatakon,'"U*'*';a'nf* no'ulutloh

SAW melarang mencabuti bulu waiah, mengikis gi*/', menyambung

rambut dan membuat tato, kecuali ftarena suatu penyakit." (HR.

AhmaQ

3623. Dari Aisyah, ia mengatalwn, "Nabi SAW melalotot wanita yang

mengangkat fulit ari wajahnyo dan wonita yang diangkat kulit ari

wajahnyats, wanita pembuat tato dan yang dibuatftan tato, wanita

y(mg menyambung rambut dan yang disambung rambutnya' " (HR'

AhmaO

,:,-$ar',-bu a';,bi i oGi'rrtL;k,Uu -$c *
.:. ' '

W :'.- rui rl.:r: ?i :glii,q: 
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Al wosyirah adalah yang mengikis giginya sehingga tampak kikisannya atau

menajarnkannya, biasiny-a dilakukan oieh wanita tua sehingga tampak seperti

gigi baru.
7i qoo"yron dan al maqsyuuroh adalah mengelupaskan kulit t"Tq (kulit ari)

="r,iogg" 
turnpak kulit uawatrnya, hampir mirip dengan pencabutan bulu wajah-

t
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3624. Dori Aisyah, ia menuturkan, "Dulu istrinya Lltsman bin
Mazh'un menyemir rambutnya dan mengenakan wewangion, lalu ia
meninggalkannyo, kemudian ia datong kepadaku, maka aku bertanya,
'Apakah ia (suamimu) ada atau tidak ada?' ia menjawab, 'Ada tapi
seperti tidak ada.' Aku bertanya lagi, 'Ada apa denganmu?' Ia
menjawab, 'Utsman tidak menyukai keduniaan dan tidak
menghendaki wanita."' Aisyah melanjutkan, "Kemudian Rasulullah
SAW datang kepadaku, maka aku menyampaikan hal itu kepada
beliau. Ketika beliau berjumpa dengan Utsman, beliau berkata,
'Wahai Utsman, apakah engkau beriman kepada apa yang kami
berintan kepadanya?' Ia menjawab, "Tentu wahai Rasulullah.' Beliau
pun bersabda, 'Kalau begitu mengikuti contoh, ada apa engkau
dengan kami. "' (HR. Ahmad)

t. c 1 t.,. i '(Gi l';'-,) .'oizj- SS'"rb
3625. Dori Karimah binti Hammam, ia menuturkan, "Aku masuk ke

Masjidil Haram, lalu mereka memberi jalan kepada Aisyah, kemudian
seorang wanita bertanya kepadanya, 'Bagaimano menurutmu tentang
inai wahai Ummul Mulcrninin?' Aisyah menjawab, 'Kekasihku SAW
menyukai wornanya tapi tidak menyukai aromanya. Itu tidak
diharamkan atas kalian ontara dua hoid atau setiap kali haid. "' (HR.
Ahmad)
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3626. Dari Anas, io mengotakon, "nasuluttoh'SAT meiaknat kaum

laki-loki yong bertingkoh seperti wanita dan kaum wanita yang

beringlrah s eperti laki-l aki - "

q:*i6 )e';,r;$, # i' J';., #:\Lt'€s
e;:t,T) #U,'c"G '€-'; ,1 f';;i:Jti'.t,,t31

<isr$tr '';li ;t7; .t:x ,'
3627. Dalam riwayat lain disebutk*r, "*orulullah SAW melaknat

lrsum laki-laki yong berlagak seperti wanita (bencong) dan knum

wanita yang berlagak seperti laki-laki (tomboy), dan beliau

mengatalcan,'Keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian-'

Bahkan Nabi SAW pernah mengeluarkan Fulanah (wanita yang

berlagak seperti laki-laki), don (Jmar pernah mengeluarkan Fulan
(aki-laki yong berlogak seperti wanita)." (HR. Ahmad dan Al
Bukhari)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Menyambung

rambut huukumnya haram, karena adanya laknat hanya untuk sesuatu

yang diharamkan. Al Qadhi Iyadh mengatakan, "LJlama berbeda

pendapat mengenai masalah ini. Malik, Ath-Thabarani dan yang

lainnya mengatakan, 'Dilarang menyambung rambut dengan apa pun,

baik sambungannya itu dengan rarnbut pula atau kapas ataupun kain.'

Mereka berdalih dengan hadits Jabir, bahwasanya Nabi SAW mencela

wanita yang menyambung rambut kepalanya dengan sesuatu-"

Mencabuti bulu wajatr juga hukumnya haram. An-Nawawi dan

yang lainnya mengatakan, "Kecuali bila ada wanita yang wajahnya

ditumbuhi janggut atau kumis, maka tidak haram ia

menghilangkannya" bahkan dianjurkan untuk dhilangkan'"
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ucapan perawi (R.asutullah sAW melaknat kaum taki-loki
yong bertingkah seperti wanita dan kaum wanita yang beringkah
seperti loki-laki) menunjukkan haramnya kaum laki-laki menyerupai
kaum wanita dan haramnya kaum wanita menyerupai kaum laki-laki,
baik dalam cara berbicara, berpakaian, berjalan ataupun lainnya.

Bab: Mengucap Basmalah dan Bertabir (Menutup Tirai/Iftmar)
Ketika Hendak Bersetubuh
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3628- Dari lbnu Abbas M, bahwasonya Rasurullah sAW bersabda,
"Apabila seseorang di antara kalian ketika hendak menggauli istrinya
mengucaplan,'Bkimillaahi alaahumma jannibnasy syaithaana wa
jannibisy syaithaani ma razaqtana' fDengan menyebut nomq Allah.
Ya Allah, jauhkanloh lami dari syetan dan jauhkanlah syetan dari
anak yang Engkau anugerahkan kepada kamiJ, bila dengan
persetubuhan itu ia dikaruni anak, maka anak itu tidak almn
dice l akalran sye t an s e lamanya. " (HR. Jama' ah kecuali An-Nasa, i)

'€'Gi ;i ti1.:ffi .tr J;rj6 ,j6 ,#,r;rt ij, c.a* V
(f(, u.t h)) .*;,;fi t,vi-\') {fi ,:dhi

3629. Dari utbah bin Abd As-sulami M, ia berrrata, 'iRasulullah
sAW bersabda, 'Apabila seseorang di antara karian mendatangi
istrinya, maka hendaklah ia bertutup, dan janganlah menanggallcan
pakaiannya dengan bertelanjang bulat. "'(HR. Ibnu Majah)
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3630. Dari lbnu (Jmar M, bahwasanyo Nabi sAW bersabda,

"Hendaklah kalian menghindari telanjang karena bersama kalian

ada yang tidak pernah memisahlrun diri dari kalian, kecuali ketika

sedang buang hajat dan kctile seorang laki-laki menggauli istrinya.

Karena itu, molulah l<alian terhadap mereks dan hormatilah mereka-"

(HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Ini hadits hasan gharib'")

Pensyarah Rahimahullah Ta'alo mengatakan: Keshahihan

kedua hadits pertama di atas dikua&an oleh hadits-hadits lainnya yang

memerintahkan menutup aurat dan menegaskannya, di antaranya

adalah hadits Bahz bin Hakim: Dari ayahnya, dari kakeknya, ia

mengatakan, "Aku berknta, 'Wahai Rasulullah, mengenoi aurat kami,

kapan ditutupi dan kapan dibiarlan?' Beliau meniawab, 'Tutupilah

auratmu kecuali terhadap istrimu atau hamba sahayamu.' Aku

bertanya lagi, 'Bagaimana kalau sesama ienis?' Beliau menjawab,

'Jilra engkau bisa tidak ada yang melihatnya, maka hendaklah tidak

ada yang melihatnya.' Alu bertonya lagi, 'Bagaimana bila seseorang

kami sedang sendirian?' Beliau meniawab, 'Allah lebih berhak untuk

merasa malu terhadap-Nya."' Ini lafazh yang diriwayatkan oleh At-

Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan." Dalam hadits ini ada

perintah untuk menutup aurat dalam semua keadaan, dan diizinkan

untuk membukanya terhadap istri atau budak yang dimiliki ketika

bersetubuh.

Bab: Tentang'Azl (Mengeluarkan Sperma di Luar Kemaluan

IstrilBudak Perempuan yang Dimiliki)

J;.Lrirtffi l' )"'"y "b 
Jf k:iu "s /rc t
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3631. Dari Jabir M, is mengatakan,
mosa Rasulullah SAW, sementara Al
(Muttafaq 'Alaih)

o7. t "nt(* P)
"Kami melakukan 'azl pada

Qur'on masih diturunkan. "

,jl ,f

t:G;"'* U.i'^J3,ffi l' )", y, ,* Jf k :rt-Xj
3632. Dalam riwayat Muslim disebutkan "Kami melakukan 'azl pada
mosa Rasulullah SAW, dan hal itu sompai kepoda beliau, namun
beliau tidok melarang knmi."

,6',t' 4-;)G J lf ,,iw'& it J'y] Ai >v) Li 
'^,S, 

r.c ,f,,
:JJ" ,_F oi;T'b ,r7)r'J'*i t:i, ,14r e qL)v,G
';t "&') 'r;i '*, .te ;'i c WV fg {.;'ay t4JL')yt

z I .z

(:31:

3633. Dari Jabir RA, bahwa seorang laki-loki datang kepada
Rasulullah SAW lalu berkata, "sesungguhnya aku mempunyai budak
perempuan, ia pelayan kami dan ia membantu kami menyirami pohon
kurma, sementara aku menggilirnya, nomun aku tidak mau ia hamil."
Maka beliau bersabda, "Lakuknn 'azl terhadapnya bila engkau mau.
Karena yang akan terjadi padanya adalah apa yang telah ditakdirkon
padanya. " (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

c :Ju;,ffi ;rr J';:r',rJi'* t:Ji; ,J"y't t:?i3 ,-t{t
t .at S. ,-. 

- O c , z I e z c 1

6;$ .'$t{ ,/J Yl L.Qt ?r_ Jl z3g iU J, t1 ,rrfi;i y oi
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3634. Dari Abu Sa'id' ia menuturkan"'Kami berangkat bersama

Rasulullah ketila memerangi Bani Musthaliq, lalu kami mendrtpatkan

para wanita towanon dari kalangan bangsa Arab' kemudian kami

berminat terhadap wanita, knrena sudah lama knmi tidak bertemu

istri,dankamihendakmelakulun'azl'Kemudiankamitanyakanhal
itu kepada Rasulullah sAW, maka beliau bersabda, 'Mengapa kalian

tidak melakukannya, Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla telah

menetapkan apa yong akaniriadi hingga hari kiamal' "' (Muttafaq

'Alaih)

',J,'Jtii .,s-i;:ri'r'ri'4t )'7)i :\'i{)l tji t'JG *',i) ?
oi Yi'F-"1 **'ot*r"ai tti';,€ hr r\'\'t;1Uk :W

qi'2r', "r'i'1\Li irtl .'i A
3635. Dari Abu Sa'id, ia menuturl<an' "Orang-orang Yahudi

mengatakan,bahwa,azladalahpembunuhanlrecil.MakaNabiSAW
bersabda, 'Orang-orang Yahudi rtu tulah berdusta' sesungguhnya

Atlah'AzzawaJalla,apabtlahendakmenciptakansesuatu'makn
tidak seorang pun yong iopot memalingkan-Nya' "' (HR' Ahmad dan

Abu Daud)

L 1i e'^ik ,jt:J?t G.ffi ?"t J'rti6 'i6 *'oi .*

3636.DariAbuSa,id,iaberlrota,,,RasulullahSAWmengatakan
tentang 'azl, 'Apakah engkau yang menciptokannya' apakah engkau

yang memberinya rizeki? Ketetapawtya telah ditentuknn'

Sesungguhnya itu tergontung takdir'" (HR' Ahmad)

h
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'yt ok '),# .i'r J;, lu; .rrllf ,rv'ri ,tu-nj e'*l
<&i'rAi',1:r> .?:lt-t a.,v pi ,$a

3637. Dori Usamah bin Zaid M, baltwa seorong laki-laki datang
kepada Rasulullah SAW lalu berkata, "sesungguhnya aku melakukan
'azl terhadap istriku." Rasulullah SAW bertanya kepadanya,
"Mengapa engkou melakuksn itu?" LakiJaki itu menjawab, "Aku
kasihan terhadap anaknya." atou terhadap anak-analcnya. Maka
Rasulullah SAI( bersabda, "seandainya itu membayakan, tentu hal
itu telah menyebabkan bahaya terhadap bangsa Persia dan Romawi."
(HR. Ahmad dan Muslim)

,u,tli ,, e ;ot Jy, L';;,Uu -i"r\i *, -1'
,ori, plt e L';t ,^ti, f Cf'oi'.#"r;)

* ;fc -i t'b e{r .,il \i'H>ti,piv;f r'g"p'ip
i;'ri';r 'it} q ,#r Sijr 'g,s:W ir Jy, Sui ,S'y,t

(W:'';,i ibr> .(Lji
3638. Dari Judzamah binti Wahb Al Asadiyah, ia menuturkan, "Aku
menghadiri majlis Rasulullah SAW di tengah orang banyak, saat itu
beliau mengotakan, 'Aku pernah berkeinginan untuk melarang
menggauli istri yang sedang menyusui. Namun aku lihat bangso
Romswi dan Persia, ternyata mereks menggauli istri yang sedang
menyusui anak-anok mereko, dan itu tidak menimbulkan madharat
apa pun terhadap anak-anak merekn.' Kemudian mereka menanyakan
tentang 'azl kepoda beliau, malm Rasulullah SAW bersabda, 'Itu
adalah pembunuhan tersembunyi, yaitu 'apabila bayi-bayi perempuon

t. 
.l o ,arlJ> .,e

L)
,,

tc -. . t z:.)* -*)
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yang dikubur hidup-hidup ditanya.' (Qs' At-Talwiir (81): 8)'"' (HR'

Ahmad dan Muslim)

yf ;3t *'Ji'rf W a i,Ss TruAr i # *
(*6 ;;0'r3;i Jjr> .6t'V

3639. Dari (Jmar bin Khaththob, ia mengatakan, "Rasulullah sAW

melarang 'azl terhadap wanita merdekn kecuali dengan seizinnya."

(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: ucapan perawi

(kami melakukan 'azl). 'Azl adalah mencabut kemaluan dengan

maksud agar keluarnya spenna di luar kemaluan wanita. Para salaf

berbeda pendapat mengenai 'qzl. Disebutkan di dalam Al Fatfu: Da7i

Ibnu Abdil Barr, bahwasanya ia mengatakan, "Tidak ada perbedaan

pendapat mengenai tidak bolehnya melakukan 'azl terhadap istri yang

merdeka kecuali dengan seizinnya. Karena persetubuhan termasuk

haknya dan ia berhak menuntutnya. Sedangkan persetubuhan yang

dikenal adalah yang tidak disertai 'azl'"

Sabda beliau (orang-orang yahudi itu telah berdusta)

menunjukkan bolehnya melakukan 'azl, harrya saja keterangan ini

bertentangan dengan hadits Judzamah yang menyebutkan pernyataan

beliau bahwa 'azl itu adalah pembunuhan tersembunyi. Ada ulama

yang memadukan kedua hadits ini, lalu menyimpulkan bahwa hadits

Judzamah ini menunjukkan bahwa azl hukumnya makruh tapi tidak

sampai haram. Sementara itu, Ibnul Qayyim juga memadukan dan

mengatakan, "Yang didustakan oleh Nabi SAW itu adalah pernyataan

t aum yahudi bahwa 'azl itu bisa menyebabkan tidak terjadinya

kehamilan dan mereka menganggap bahwa 'azl itu berarti

memufuskan keturunan dengan pembunuhan, maka beliau

mendustakan mereka dan menyatakan bahwa 'azl itu tidak mencegah

kehamilan bila Allah menghendaki tercipatanya anak dari

persetubuhan itu, namun bila Allatr tidak menghendaki terjadinya

an*, bukan berarti 'azl it.t-telah membunuh si anak. Sedangkan pada
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hadits Judzamah beliau menyebutnya pembunuhan tersembunyi,
karena biasanya lakilaki melakukan 'azl adalah karena tidak
menginginkan kehamilan, sehingga tujuannya itu seperti tujuan
pembunuhan. Namun perbedaan antara keduanya, bahwa pembunuhan
yang sebenamya adalah yang terjadi dengan tujuan dan perbuatan,
sedangkan 'azl hanya dengan tujuan saja, karena itulah beliau
mengebeli-embelinya dengan tersembunyi." Ini cara pemaduan yang
kuat mengenai kedua hadits tersebut. Lain dari itu,. Ibnul Qayyim pun
menilai lemahnya hadits Jadzamah, yakni tentang tambahan redaksi
di bagian akhirnya.

Bab: Larangan Suami Istri Menceritakan Apa yang Terjadi di
Antara Mereka Ketika Bersetubuh

Ct oi ,^*b r;-'g..i'C
itjrl .G"*';ni fl'4t:f;tlt d ,y:;t ,yqt?;

(Vi'Gi
3640. Dari Abu Sa'id M, bahwasanya Nobi SAW bersabda,
"sesungguhnya'di antara seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi
Allah pada hari kiamat nanti adalah laki-laki yang mendatangi
istrinya dan wanita yang mendatangi suaminya kemudian ia
menceritakan rahasianya. " (HR. Ahmad dan Muslim)

-^:11' .r,1 or\ pi i.t:',:l:JG

'#'f*l'{- il",J:"ffi I' J;r lf :-sa ,;}'ei,r
;\i3'^-1.6.:{Li 'dui Jt tit

ct

J" €t!.j:Jtii ,*t
.'-.i '. t.. .{ t tc ...! t.o
)tr \>J4e e.VJ f {tp

iL-iLi# \L'.,A'; t|p,iw,r3t JL,fJ(, .f$a
'c tffi I' J'-)rurt;.Uwt#', uLleUk
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F iGi .:i:'r| *f.r};:i-| i\:0 aY'ur- 't1ril't

o$- *;or';,F" ;'t otte-li Y ; f " 
o':ltu

..r3r, l-g'A-Lv A,?,r'Ta tALi I |\3
13\ti'rffr':,3i',1'r'r>' 4\ ;''2lPi

i641. Dari Abu Hurairah M, bahwasanya no,'tiun SAw

melal<sanakan shalat, seteloh selesai beliau menghadap kepada

merelra dengan wajahnya, lalu berkata' "Tetaplah l<alian di tempat

kolian. Apafan ai inroi, kalian ada laki-laki yong menggauli istrinya

dengan menutup pintu dan menutupkan tirainya' kemudian ia keluar

lalu bercerita dengan mengataknn, 'Aht melakukan begini dan begitu

denganistriku?,,,Merekasemuanyadiam.Kemudionbeliaumenoleh
ke arah para wanita lalu berkata, "Apaknh di antara kalian ado yang

bercerita?,,Tiba-tibaseoranggadisberjinjitdanberlututpadasalah
satu lututnya dan menjulu,ta, diri agar dopat dilihat oleh Rasulullah

SAWdanasarucapannyabisadidengarolehbeliau,laluiaberlrata,
,,Ya, demi Allah, merelm (kaum laki-laki) bercerita dan merelu (lcaum

wanita)jugabercerita'"Makabeliaubersabda"'Tahul<ahkalian
perumpamaan orang yang melakukan itu? Sesungguhnyo

perumpamaan orang yang melakulran itu adalah seperti syetaniantan

dan syetan betina yzis kia*nya beriumpa di jalanan, 
-lalu 

keduanya

menunaikan haiatnya, sementora orong-orang melihatnya'" (HR'

Ahmad dan Abu Daud)

.ii*irti", qr;;'$tu''
3642.Ahmad juga mengeluarkan riwayat serupa yang bersumber dari

Asma'binti Yazid.

PensyarahRahimahultahTa'alamengatakan:Keduahadits
tadi menunjukkan haramnya suami istri menceritakan apa yang

mereka lakukan seputar persetubutran mereka'
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Bab: Larangan Menggauli Istri Pada Duburnya

(i')$';\ \;i irr'r1 .u)',
3643. Dari Abu Hurairah RA, io berkata, "Rasulullcth SAW brrsabda,
'Terlalcnotlah laki-laki yang menggauli istri pada.duburnya. "' (HR.
Ahmad dan Abu Daud)

) :-E;l i,z -.
z z ) oz

(e't. ;ly
3644. Dalam lafazh lainnya: "Allah tidak akan memandang kepada
laki-laki yang menyetubuhi istrinya pada duburnya." (HR. Ahmad
dan Ibnu Majah)

'*p e?|r'rl lbG ;i'; :J6 M ir J'y, oi ,* i-;'-i'oi *
itjr>.@ "e j Jif er'rs*,;;:.,a9n'ri,6;.t

I or,. t.o i

3645. Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya norrtrUol:H:r:rr;rt,
"Barangsiapo menggauli wanita yang sedang haid atau menggauli
wanita pada duburnya, otau mendatangi dukun lalu mempercayainya,
maka ia telah kufur terhadap opa yang diturunkan kepada
Muhammad SAW. " (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

Jif q'*i'* :)rs', ,:,'rt:,'ir,

3646. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, dan ia menyebutkan di
dalam riwayatnya: "maka ia telah berlepas diri dari apa yang
diturunkan."

j.c.t c 1o.
oJ--P G.t f

'*p. irlr'{c ,h, Jt?'t'p
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.G;'r';1^frlr Jr'St'€y'tt ,4'W *$";ti ,?i ;a;; *
(++v;rt't;i ;t7.,1

3647. Dari Khuzaimah bin Tsabir, bol*osonyo Nabi SAw melarang

taki-laki menggmtli istrinya pada duburnya. (HR. Ahmad dan Ibnu

Majah)

;-i-3r rfi-; r ,i6 W C, Lf *9 ly U) i ,* *
(Li itr> .q:6f d - JG "si-'4:d,

3648. Dari Ali bin Abu Thalib M, bahwasarrya Nabi sAW bersabda,
,,Janganlah lmlian menggauli para wonita pada anus mereka-" atat

beliau mengatakan, "poda dubur merelu. " (HR.Ahmad)

,i'yu!t€Jue d'oi,':*',* 9i * # I )f *
(ci irlry 

^s'-br +'it a :rij.\'rp.*i'|t

3649. Dari Amr bin Syu'aib, dari oi**o,' a*i lakelenya,

bahwasanya Nabi SAW bersabda -tentang 
orqng yang menggauli

istrinya pada duburnya-, "ltu odalah liwath kecil-" (HR. Ahmad)

",j;t3r rfu l,i'"..6;ur j;r'e,Ju * i e"*\P J , , ; -.

,Js: ,!el')g't*i 
"t:r:r) 

.:6At i;Fri;- v ir ';:rp .fur*i
(;;L;

3650. Dari Ali bin Thalq, ia mengatakan, "Aht mendengar nosutrtloh

sAW bersabda, 'Janganlah kalian menggauli para wanita pada dubur

merelra, kareno sesungguhnya Allah tidak malu terhadap yang haq."

(HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan.")
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it J'y, Jv iJs #, qe it *
,t o'.'-o, 'r.j-. L o, '(Uf e.r- :Jv1 ,!q;.:"]r it1r1 .l.ut ,t;ipt.'rf t*,

365I. Dari lbnu Abbas M, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Allah tidak akan memandang kepada laki-laki yang menggauli laki-
laki atau menggauli wanita pada duburnye. "' (HR. At-Tirmidzi, dan
ia mengatakan, "Hadits gharib.")

;t'rll. f;u ,E o'| 3;r;.> *i i,ls .,'li t;:,r, o,ts
'o

G'dt \1Gt^l.)t it"> '(fL
3652. Dari Jabir, bahwa orang-orang Yahudi mengatakan, "Bila
wanita digauli dari belakang, kemudian ia hamil, maka anaknya
juling. Maka turunlah oyat, 'lsteri-isterimu adalah (seperti) tonah
tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat
bercocok-tanommu itu bagaimana saja kamu kehendaki.' (es. Al
Baqarah (2): 223). " (HR.Jama'ah kecuali An-Nasa'i)

.y$ lV'€. d:'oi'p,# * ia'ot :W tt)r

3653. Muslim menambahkan; "Bila mau ia boleh sambil berlutut, dan
bila mau tonpa berlutut, hanya saja itu dilakukan di tempat yang
sama (yakni kemaluannya)."

tiu,€L'; 5.*,p J6 l?i;lW 4,*
:Juj ,!eu-\tr '',3;i tj1 .tLt3 (V'd <'e

'-. 1, tl o.aai-, 3t ;r-c
4 . >'.,.

./' rNr
/.ti- L*;\u- -T

3654. Dori Ummu Salamah, dari Nabi SAW mengenai firman Allah
Ta'ala, "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat knmu bercocok
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tanom, molul datangilah tanah tempat bercocok-tanommu itu

bagaimana sajo trami kehendaki." (Qs' Al Baqarah (2): 223)' yaloi

pido qrbulnya (kemaluannya)." (HR.Ahmad dan At-Tirmdizi, dan ia

mengatakan, "Hadits hasan.")

f;"t:;,rJ\i &-a-lt o'r7qJJrt?f 6 
'Uu 't8it7z:)

t G .";;i r lr;:li uk', dH o'rV'(-Ji, okt ,€Y.i
,#.\; J\J,rJi:; & ^Y'Ji;dt JbGad,i,Yt
'.3l:*.> '.Ji Joi ii'^fit ,:oix'oi',;'Ln ':^{v tUu

.t->t'. &e ir v ,itii,(;+ ,5 S?r;u,:€L'1' / i ' (;iit;1
3655. Dari (Jmmu Salamah iuga, ia mengataknn, "Ketika kaum

Muhajirin datang ke Madinah kcpada kaum Anshar, kaum muhajirin

menilmh dengan pora wanita Anshar. Dulu ftnum muhajirin biasa

menunggingkan istri (menggauli dari arah belaka'S)' sedangkan

lraum Anshar trdak Ketika seorang laki-loki dari golongan Muhaiirin

hendak melakukan itu terhadap istrinya (dari golongan Anshar),

wanita itu menolak, hingga ia bertanya trepada Nabi SAW' Lalu

wanita itu mendatangi beliau, namun ia malu untuk menaryakonnya,

maka (Jmmu salamah menanyakannya, lalu turunlah tyat, 'Isteri-

isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tonam, maks

datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saia knmu

kehendaki.' (Qs. Al 
-Baqarah 

(2): 22j), dan beliau bersabdo, 'Tidak

boleh, lrccuali pada qubul (kemaluan)'" (HR'AhmaQ

'*' f& q'itt: 4'Pt tr'it'tti!:
3656. Abu Daud juga meriwayat hadits yang semakna dari riwayat

Ibnu Abbas RA.
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,->/ €'iur.h Oi :f d';:-, 

. 
iu' 6'ru 'iu . * ^l;l;-

itjrl .'^:4sr, j'st 
$r, ,7if:r'J;,i,(;+ J'€-" tiu ,E
' 

-u:'. ":. " o 2 ,,.r, r or,. ,,o 7(?-f Lf i-rJ> :)ts1 cLs-url1 r^>t
3657. Dari lbnu Abbas, ia menuturkan, "[Jmar datang kepada
Rasulullah sAW lalu berlmta, 'wahai Rasulullah, aku telah binasa.'
Beliau bertanya, 'Apa yong membinasakanmu?' (Jmar menjawab,
'Tadi malam aku membalikkan tungganganku (yakni istrinya).'
Namun beliau tidak mengatakan apo-opo. Kemudian Allah
mewahyukan kepada Rasul-Nya ayat ini, 'Isteri-isterimu adalah
(seperti) tonah tempat komu bercocok tanam, maka datangilah tanah
tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja ksmu kehendaki.' (es.
Al Baqarah (2): 223). (Lalu beliau bersabda), ,Boleh dari depan
boleh dari belakang, tapi hindari dubur dqn haid.,,,(HR.Ahmad dan
At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib.,,)

i,lu W J'-r)t "oi ,re
($rt:'tt Ib .W'r:rt GitAt x!v'S^,,t

3658. Dori Jabir, bahwasanya Rasulullah SAW bersobda, ,,Malulah

lralian, lrarena sesungguhnya Allah tidak malu terhadap yang haq.
Tidak halal kalian menggauli istri pada dubur merekn.,, (HR. Ad-
Daraquthni)

Pensyarah Rahimahullah ra'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas menunjukkan haramnya menggauli wanita pada dubur. Demikian
pendapat jumhur ahli ilmu. Ibnul Qayyim mengatakan, bahwa har itu
merusak keagamaan dan keduniaan.

Y ilt ,f
A.

olp cl'r!,Lt
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Bab: Perlakuan yang Baik dan Keterangan tentang

Hak Suami Istri

- i;i',s1 ,/2G ii';t u1,ffi ir J';'r i6 'ju i;';'Gi'*
@L'"Jb .gt 'bAj.;ru, W;|sl2.r41S W

3659. Dari Abu Hurairah, ia berl<ata, "Rasulullah SAW bersabda,

'sesungguhnya wanita itu seperti tulang rusuk. Bila englrau berusaha

meluruslrnnnya mako engkau akan mematahkannya, namun bila

engkau membiarkannya maka engkau akan menilonatinya dengan

kebengkoknn. "' (Muttafaq'Alaih)

';*i3i,* i + ii:;t o$,:rtu..rr*".fut,, ?'€i'J; I 6; tf:'€-,s '^^3i'+^t}y ,iiLi ,i*:t ,f.iA
@t ";$ .:frr..rt*"-fuv,t?i

3660. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Berwasiatlah kepada kaum

wanita tentang kebaikan, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari

tulang rusuk, dan sesungguhnya bagian yang paling bengkak pada

tulang rusuk adalah bagian paling atas. Bila engkau berusaha

meluruskannya maka bisa patah dan bila engkau membiarkannya

maks akan tetap bengkak. Karena itu, berwasiatlah kepada wonita

t entang keb aiknn. " (Muttafaq'Alaih)

q;f oL.-r'ii:i'!:i.v 'i6 ffi l' 
'J';:r"ai;;3Uj *

t,c tz l. c I , 'c 'o(yj'#l',t'tt1 . ;t de q\ qt W
3661. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sAW bersabda,

"Tidak boleh seorang Mukmin (suami) membenci seoranS Muloninah

(istrtnya), jika ada sesuatu yang tidak menyenangkan dari wanita itu,

malrs (poda sisi loin) ia aknn mendapatkan suatu yang

menyenanglmn. " (HR. Ahmad dan Muslim)
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3662- Dari Aisyah M, ia menuturkar,- 'inl* pernah bermain-main
dengan boneka di dekat Rasulullah SAW di dalam rumahnya. Saat itu
aku mempunyai banyak teman yang biasa bermain denganku,
sementara Rasululloh SAW, apabila beliau masuk, mereka serentak
ikut masuk bersama beliau lalu berhamburan kepadaku kemudian
bermsin-moin dengantu. " (Muttafaq 'Alaih)

Wi uGl'i-'tst fsi:ffi irr J';', jd 
'ju i;"';'o...i'*

GrSei U r';', i;i ;t;;i . ry.4. €',? &V|lb
3663. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Mukmin yang paling sempurno imonnya adalah yang paling baik
akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap
istrinya. "'(HR.Ahmad dan At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

€'; err 97ts,€? €?:@ ;,,r J';',iG,u$ u.G *
(irL.;'r tsu'-jt i0.0 .'J'iJ

3664. Dari Aisyah, ia berlcata, "Rasulultah SAW trrrobao, '*irrO
baik kalian yang paling baik terhodap keluarganya, dan aku adalah
orong yong paling boik di antara kalian terhadap keluargaku."'(HR.
At-Tirmidzi dan ia menahshihkannya)

q:3 jbt) QL'fi U6 6i;t 6 :J6 W olr Lf |a* ".t o .
?tf
j;;$.S c - $/ 2 c .(;f 7 djr- :Ju"r

I c), z jo tzz 'a.?
cai-v1)l1a.at-. yl ol-2;) .i>*Jl
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3665. Dari {Jmmu Salamtah, bahwsanya Nabi sAW bersabda,

"Yf/onita mana pun yang meninggal sementara suaminya ridha

terhadapnya, makn wanita itu masuk surga." (HR. Ibnu Majah dan

At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits hasan gharib'")

-ta Jt.ti;r b"St G:, riy,W'olt Ju iJv 'g"i;-;
't '''t ' o ' 'c' .i"Y:.ir ,12) dAL o*;'o? ,;'G;,P).rye . z,

(&
3666. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Rasulullah sAW bersabda,

'Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu si istri

enggan memenuhinya, lalu sang suami tertidur dalam keadaan kesal

terhadapnya, maka wanita itu dilaknat oleh para malaikat hingga

pagl "' (Muttafaq'Alaih)

r-;1)'rlJ'oi rLt UI *'rs ilG ffi 4t ai;;:;'o-..1'r

(ke;.r; i,lvj,!gu']t i,jr> .rn')} 3lx'oi if;t t';()
3667. Dari Abu nurrfirt, bohwasarya 

'Nabi 
SAW bersabda,

"seandainya sku (dibolehkan) memerintahkan seseorong untuk

bersujud kepada orong lain, niscaya aht akan menyuruh wanita

bersujud kepada suaminya." (HR. At-Tirmidzi, dan ia mengatakan,

"Hadits hasan.")

';, #.'rix. oi /l.'dal 'j6 ffi d,3l lY i il'*
* i V\t.'ri-x 

"oi ii';r ir';6, F.'rLx-'oi ;4, *
^-'1 

,,-,1, ,i* J\yu i ok '; ,:i',* qlti't4; b
itr.,1 .;,j; o'r1t J ,:k'd;'i ,ry,j #1;4

, 1o.
G.t f

'oi'ufi

i

l
I

[L
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3668. Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
"Manusia tidak boleh bersujud kepada sesomo manusio. Seandainya
dibenarkon manusiq bersujud kepada sesama manusio, niscaya aku
memerintahkon wanita untuk bersujud kepada suaminya, karena
besarnyo hak suami terhadapnya. Sungguh, demi Dzot yang jiwaku
berada di tangan-Nya, seandainya dari ujung kaki hingga ujung
kepalanya terluka yang mengeluarkan nanah dan darah, kemudian si
istri membersihkannya dengan menjilatinya, itu belum menunaikan
(semua) haknya. " (HR.Ahmad)

,r--'u 'rJ"|;i rLlt L';f 'j ,Jv W'Ct'oi ,W, L-uG f,/J'"- 
"p:i'o1r 

i:lrlr ;i >\r:., oi';, w\i 'r*'o1t i'f;t L';6
,1t; trJ,:;i F jyt;f F nri;i F J\;i F

gG';tr:*i tj; .)r,a'of
3669. Dari Aisyah M, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
"Seandainya aku (dibolehkan) menyuruh seseorang bersujud kepada
orang lain, niscaya aku akan menyuruh wanita bersujud kepada
suaminya. Seandainya seorang laki-laki menyuruh istrinya untuk
pindah dari gunung merah ke gunung hitam, dan dari gunung hitam
ke gunung merah, maka kewajibannya adalah melalaanakannya."
(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

,ffi";$.'$ ,?tiit::,,"')t; if A :Js ;"11 dj i :t * ,f
'gr ',u,r\:\LJ_ &ti 1At iai, ju rirl U rii c :Jw

'@ 
ir J';', J* +U:,p'oi'* cL\,;,ff)W.s

oi;i;t L';ff ,!t l.l*)o1t tbi f;'.:?';';V ,rrk x
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3670. Dari Abdulloh bin Abu Aufa, ia menuturkan, "Ketika Mu'adz

baru datang dari syam ia bersujud kepada Nabi sAW, maka beliau

berkata, ,Apa ini wahai Mu'adz?' Ia meniawab, 'Aku datang ke syam,

dan aku dapati mereka bersuiud kepada para uskup dan para

pembesar mereka, lalu terdetik di dolam hatiku untuk melakukan hal

itu kepadamu.' Maka Rasulullah sAW bersabda, 'Janganlah lalian

melakukan itu. Sungguh, seandainya aku (dibolehlan) memerintshkan

seseorong untuk bersujud kepada selain Allah, niscaya aku alran

menyuruh wanita untuk bersuiud ftcpada suaminya. Demi Dzat yang

jiwa Muhammad berada di tangan-Nyo, tidaklah seorang wanita

(dianggap) telah memenuhi hak Rabbnya hingga ia memenuhi hak

,uo*inyo. Walaupun sang suami meminta dirinya ketika ia sedang

berkendaraan maka ia tidak boleh menolak. '" (HR. Ahmad dan Ibnu

Majah)

"i,r 
,r-., ,& "d, t Lr,t)t 

*'r43 ifi ,yerti + tf *
t Cy uj*,.rtr;rr*'*r,,iC'i ,bliTti,* ;f't
**r;l; oi "'tt,:$)t t r* "#'ditJ.j i,-Lt * i*-,;-* 

? C.e $';7r, ,g,viJr € $\."*v'J,. :Y 
;F-

,3'8F. i;i Ly V ""#" r; x "&l Li

;'pi "e";- | oi':4iL'|LJ,b'34? *y:
'oi'${;'&i ti .o';:fs ?.8:; ;l tiit ri,o}:k
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3671. Dari Amr bin Al Ahwash, bahwasanya ia turut melal<sanakan

haji wada bersama Nabi SAW. Saat itu beliau (berkhutbah), beliau
memanjatkan puja dan puji kepoda Allah, memberi peringatan dan
nasihat, lalu beliau mengatakan, "Nasihatilah wanita dengon baik,

lrarena sesungguhnya mereka itu membutuhkan perlindungan kalian,
lralian tidak memiliki apa-apa dari mereka selain itu. Terkecuali bila
mereka nyata-nyata melakukan perbuatan keji, jiko mereka
melakuknn itu malm janganlah menemaninya tidur dan pukullah
mereka dengan pulatlan yang tidak melukai. Jika mereka mematuhi
kalion, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk
mencelaknkan merekn. Sesungguhnya kalian mempunyai hak
terhadap istri-istri kalian, dan istri-istri kalian pun mempunyai hak
terhadap kolian. Hak kolian terhadap mereka adalah mereka tidak
boleh memosukkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam kamar
kalian dan tidak boleh mereka mengizinkan orctng yang tidak kalian
sukai untuk masuk lce dalam rumah kalian. Ingatloh, hak mereka
terhadap kalian adslah kolian memperlakukan mereka dengan baik
dalam hal pemberian pakaian dan makanan." (HR. Ibnu Majah dan

At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

y6 r.rj;\t::'f1-r't;i',tb .#' C )l 
';i1 \') #

3672. Dari Mu'awiyah Al Qusyairi, bahwa seorang laki-laki bertanya
kepada Nabi SAW, "Apa hak istri terhadap suaminya? " Beliou
menjawab, "Engknu memberinya malmn pada saat engkau mokan,

engkau memberinya palmian pada saat engkau berpakaian, janganlah
engkau memuhtl wajahnya, janganlah menjelekkannya dan janganlah
engkau mendiamkan kecuali di rumah. " (HR. Ahmad, Abu Daud dan

Ibnu Majah)
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3673. Dari Mu'odz bin Jabal, bo*oro*o Nabi SAW bersabda,

"Berikanlah noJkah kcpado kcluargamu dari hartamu, janganlah

engkau memtrunkan tongkat (pemuhul) untuk mendidih don buotlah

mereka tahtt terhodap Allah. " (LIR. Ahmad)

t;*r, ;F oi ,?,t.kt ri6 # ir J'yr"of i;;'€j ,f
6?",rt).ci1, 11 irG

3674. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rosulullah SiW'Orrrriao,
"Tidak halal seorang istri berpuasa (sunnah) kettla suaminya ada di

rumah lrccuali dengan seizinrq/a." (Muttafaq 'Alaih)

::l ,l d6) ?ne';:c trriiilr,{n' | :.*-ttr',1t

(,;t3t'ly'a*Jjir irtrlrtP, - e.

3675. Dalam riwayat lain disebgtkan: "seorang wanita tidak boleh

berpuasa poda suatu hari selain Rcmadhan lwtiko suaminya sedang

berada di rumah, kecuali dengan seizinnya." (HR. Imam yang lima

kecuali An-Nasa'i)
Ini sebagai argumen bagi yang melarang wanita melaksanakan

puasa nadzar walaupun itu sebagai kewajiban, kecuali dengan seizin

suami.

Pensyarah Rahimohullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(sesungguhrqru wanita itu dieiptekan dori tulang rusuk), yakni dari

tulang rusuk Adam, yang mana dari itu Allah menciptakan Hawwa.

Hadits ini menunjukkan agm suami bersikap lembut terhadap istri dan

sabar terhadap sikapnya yang kurang berkenan, serta agar selalu

diingat, bahwa mereka rnemang diciptakan dengan tabeat seperti itu,
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sehingga tidak ada gunanya bersikap keras terhadapnya, maka yang
harus dilakukan adalah bersabar dan tetap bersikap baik terhadapnya
serta tidak bersikap keras dan kasar terhadapnya.

Sabda beliau (Tidak boleh seorang Mukmin (suami)
membenci seorang Mukminah (istrinya)), hadits ini menunjukkan
agar suami memperlakukan istri dengan baik. Hadits ini juga melarang
suami membenci istrinya hanya karena ada sifat yang tidak
disukainya, karena sebenarnya masih banyak sifat lainnya yang ia
sukai darinya.

Ucapan Aisyah (Aku pernah bermoin-moin dengon boneko
di dekat Rosulullah SAW di dalam rumahnya), hadits ini
menunjukkan bolehnya membiarkan anak-anak kecil bermain dengan
boneka. Telah diriwayatkan dari Malik, bahwa ia memakruhkan
seseorang membelikan boneka untuk anaknya. Sementara Al eadhi
Iyadh mengatakan, "Bermain dengan boneka merupakan rukhshah
bagi anak-anak perempuan yang masih kecil."

Sabda beliau (Mukmin yang poting sempurno imannya
adalah yang paling baik okhlaknya) menunjukkan, bahwa orang
yang akhlaknya baik menandakan kesempurnaan imannya.

Sabda beliau (dan sebaik-baik katian adalah yang paling baik
terhadap istrinyd) dan sabda beliau dalam hadits lainnya (sebaik-baih
kalian adalah yong paling baik terhadap keluarganya)
menunjukkan, bahwa manusia yang paling tinggi derajatnya dalam
kebaikan dan paling berhak disebut sebagai orang baik, adalah orang
yang paling baik terhadap keluarganya. Karena keluarga adalah yang
paling berhak mendapat kegembiraan, perlakuan dan sikap baik serta
pemberian manfaat dan pencegahan madharat.

Sabda beliau (seandainya aku (dibolehkon) memerintahkan
seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya oku akan
menyuruh wanita bersujad kepada suaminya), hadits ini dikuatkan
oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Daud dari eais bin sa'id, ia
mengatakan, "Aku tiba pada tengah hari, lalu aku dapati mereka
bersujud kepada paro pembesar merelm, lalu aku berkata, 'Rasurullah
sAW lebih berhak untuk disujudi.' Kemudian aku menghadap Nabi
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SAW dan aku katakan, ,Aku tiba pada tengah hari, lalu aku dapati

merekn bersujud kepada para pembesar mereka' Sementara engkau

wahai Rasulullah,^ engkau lebih berhak untuk disujudi'' Beliau

bersabda, 'Bagaimana menurutmu, bila engknu melintas pada

kuburanku,apakahengkauakanbersuiudkepadaku?'Akujawab'
,Tidak., Beliau berkata lagi, ,Karena itu, janganlah kalian lakukan.

Seandainyaaku(dibotehkan)memerintahkanSeseoranguntuk
bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan para wanita

untui bersujud kepadi suami mereks karena hak yang telah Allah

berikan kepada para suami terhadap istri'"'
Sabda beliau (Wanita mana pun yang meninggal sementars

suaminyaridhaterhadapnya,makawgnitaitumasuksurga),hadits
inimengandunganj,ranyangmuliauntukmenaatisuamidan
mengupa.yakan kerelaannya, karena hal itu bisa menyebabkan sang

istri masuk surga.

Sabdabeliau(Apabilaseorangsuamimengajakistrinyake
tempat tidur),Ibnu Abi Jamrah mengatakan' "Yang tampak pada

redaksi ini, bahwa tempat tidur itu sebagai kiasan bersebutuh."

Sabda beliau (maka wanita itu dilaknat oleh para malaikat

hinggapagi),dalamriwayatAlBukharidisebutkandenganredaksi:
*niijgi ri *pmUati". Hadits ini menegaskan wajibnya mematuhi

suami dan haramnya berbuat durhaka terhadapnya serta haramnya

menimbulkan kemarahannYa.

Sabdabeliau(jikamerekamelakukanitumakajanganlah
menemaninyatidur),didatamshabibMuslimdisebutkandengan
redaksi (jika merekn melakuknn itu maka pulatllah mereka dengan

pulaianyangtidakmetukni).Kontekshaditsmenunjukkantidakboleh
menghindari tempat tidurnya dan memukul kecuali karena perbuatan

keji yang dilakukannya, bukan karena hal lainnya'

Sabda beliau (ianganlah engkau memukul waiahnya)

menunjukkan keharusan menghindari wajah ketika memukul'

SabdabeliauQanganlahengkaumenurunkantongkat
(pemukul) untuk mendidik) menunjukkan' bahwa seseorang yang

-"*p.,nyui keluarga hendaknya membuat mereka takut dan
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memperingatkan mereka dari hal-hal yang tidak layak, serta tidak
terlalu longgar dan bermain-main karena akan menyebabkan sikap
meremehkan dan akan menyebabkan mereka meninggalkan adab-adab
yang baik lalu beralih kepada adab-adab yang buruk.

Sabda beliau (Tidok halal seorang istri berpuasa (sunnah)
ketika suaminya ada di rumah kecuali dengan seizinnyo), yakni
selain puasa Ramadhan dan puasa-puasa wajib lainnya. Hadits ini
menunjukkan haramnya wanita melaksanakan puasa sunnah tanpa izin
suaminya bila suami sedang ada di rumah. Demikian menurut
pendapat Jumhur. Konteksnya menunjukkan, bahwa larangan ini
terikat dengan keberadaan suami di rumah, sehingga apabila suami
sedang tidak rumah, lalu sang istri berpuasa sunnah, kemudian sang
suami datang ketika si istri masih berpuasa (yakni sebelum berbuka
ketika Maghrib), maka suami berhak membatalkan puasanya.

Bab: Larangan Bagi Musafir untuk Datang Kepada Istrinya pada

Malam Hari

3676. Dari Anas RA, ia mengatakan, "sesungguhnya Nabi tidak
pernah datang (dari bepergian) kepoda keluarganya pada malam hari
(dengan tibaiibo), akan tetapi biasanya beliau datang pagi hari atau
sore hari. " (Muttafaq 'Alaih)

'dii'J*;-x'o-;;rr 3'*i Sui tiy

3677. Dari Jabir M, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Jika salah
seorong di antara kalian pergi dalam wahu lama, maka hendaklah ia
tidak mendatangi kcluarganya pada malom hari (dengan tiba-tiba)."
(Muttafaq 'Alaih)
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3678. Dari Jabir, ia menuturksn, "Kami br,,,*o Rasututlah SAW

dalam suatu peperongan, dan ketika l<omi telah kembali, kami hendak

masuk (ce rumah kami), namun beliau bersabda, 'PerlahanJahanlah

kalian hingga kita masuk pada malam hari -yakni waktu Isya-,
agar ia (istri yang ditinggalkan suaminya) berdandan (mencukur

rambut kemaluan) dan menyisir rambutnya yang tidak teratur."'

(Muttafaq 'Alaih)

g'r;;- d,)'dii ,tr'Sr'6h|i ffi ir J'y, a ,,ss l-c *
CU it'i .€,V',-tur'ri

3679. Dari Jabir, ia mengatakan, "Rasulullah sAw melarang suami

datang kepada keluarganya pada malam hari untuk mengintai

pengkhianatan atau mencari-cari lresalahan lreluarganya." (HR.

Muslim)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: sabda beliau

(Jika satah seorang di antara kalian pergi dalam waktu lama)

mengisyaratkan, bahwa alasan pelarangan ini karena adanya hal

tersebut, sehingga hukum itu diberlakukan atau tidak diberlakukan

berdasarkan ada atau tidak adanya alasan pemberlakukan'

Bab: Pembagian Giliran untuk Gadis Perawan dan Janda yang

Baru Dinikahi

t:y.ilsj ,f(: -ifr t^:rb?Gi Vi; A ffi'"o;r ,:i :-i^L?( *
'Jr,l:'*-'olr,/'d? - 

o\rLt* *( ,P *;
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(?t'r)j ;:tr;'il :'{-*':':-3:i it : r> :g,4.
3680. Dari lJmmu' Sdr*rh, boh*rronya ketika Nabi SAW
menikahinya, beliau tinggal bersamanya selama tiga hari, dan belisu
mengatakon, "Tidak ada aib padamu terhadap keluargamu, bila
engkau mau, aku bisa tinggal tujuh hari bersamamu, don bila aku
tinggal tujuh hari bersamomu, mako aku pun tinggal tujuh hari
bersama para istriku (yang lain)." (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud
dan Ibnu Majah)

,!.; '; :t4. F:' ;- A Jtt W olt 
"oi ,'^frj ,luy;rf"rst it:r-t

,.r-; 'olj ,i aAG 6,u ,l.r,, '&i c^L bf ,1u,9 *i ,v' ', 'r..
.aAC W; o;'r;j :Uv :,5.4.t;i', OJ'&

3681. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraqutni dengan lafazh sebagai
berikut: "Bahwasanya Nabi SAW berkata kepada (Jmmu Salamah
ketika beliau masuk ke tempatnya, 'Tidak ada aib padomu terhadap
keluargamu, bila engkou mau, aku tinggal bersamamu selama tiga
hari khusus bagimu, don bila mau aku tinggal tujuh hari bersamamu
lalu aku pun tinggal tujuh hori bersama para istriku (yang lain)."
Lalu Ummu Salamah berkota, 'Engknu tinggal bersamaku tiga hari
khusus (untukku)."'

jir b:5, e\i tit.,o*r u:Jte ;f * {>1'ori c'"i 6fi t^:rb 7si:-5t e')j ti1 {;r'n q 
"* ivi ,,,'gt

.ffi ;rr ;?, J\*,, fr"ot,:.i1 + !, ,{X it jo .:;,
I . ." tc

(ot*;l;
3682. Dari Abu Qilabah, dari Anas, ia mengatakan, "Termasuk

sunnah apabila gadis perawan dinikahi oleh suami yang telah beristri
untuk tinggal bersarnanya selama tujuh hari, setelah itu dibagi
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giliran. Apabila yang dinitrahi ini seoranS janda, mala tinggal

brrro*onyo selama tiga hari, setelah itu dibagi giliran." Abu Qilabah

mengatakan, "seandainya mau, tentu aht katakan, bahwa Anas

menyandarkan pernyatoannya ini trepada Rasulullah sAW."

(Dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim)

Ai *:) * f4., J'F-# 6r';;1'+ iC f: *
dp rti:rr igr's :y. J\;,;|i,L;i

3683. Dari Anas, ia berftata, "Alat mendengar Rasulullah sAW

bersabda, '(Jntuk gadis perawan tujuh hari dan untuk wanito ianda
tiga hari, kemudian kembati kepada (giliran) pora istrinya."' (HR.

Ad-Daraquthni)

'4sj,:{>,i t;:rb?ui ,+ # l,LiA:Jv &,,:,V
1;lrr;'j!:'tli ;b .$

3684. Dari Anas M, ia mengatakan, 'Ketika Nsbi SAW menikahi

shafiyyah, beliau tinggal bersamanya selama tiga hari. shafiyyah

adalah wanitaianda. " (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di

atas menunjukkan, bahwa gadis perawan yang baru dinikahi mendapat

jatah pertama kali sebanyak tujuh hari sedangkan wanita janda yang

baru dinikahi mendapat jatah pertama kali sebanyak tiga hari'

Disebutkan di dalam Al Fatfu: Selama masa tujuh hari atau tiga hari

tersebut (sebagai pengantin baru), dimaknrhkan menomor duakan

shalat dan amal-amal shalih lainnya.
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Bab: Hal-Hal yang Diwajibkan Adil di antara para Istri dan Hal-
Hal yang Tidak Diwajibkan Adil

p;;t ).wr !zz , l.r olel).taj!rt .c

3685. Dari Anas M, ia mengatakan, "Nabi i,aW .r*Ounryi
sembilan orang istri, apabila beliau membagi giliran di antara
mereka, beliau tidak murni menyendirikan dari yang pertama hingga
yang kesembilan, tapi pora istri beliau biasa berkumpul di rumah
yang mendapat giliran. " (HR. Muslim)

o', b;- 'r^:, \L. r;4 t1 W :, ,S;', gu{ :;!u #!., a,uG }
ly',o &,; ? i'r^,r';rA,iilt Z?yr u qL

gf.;'rS ,f1, i;f itrr> .t^:rb q ,ti'i-'f U
3686. Oari ,l'isyan M, ia mengatakan, "Tidak ada satu hari pun
kecuali Rasulullah sAll mendatangi kami semuo (para istri beliau)
satu per satu, beliau mendekat dan menyentuh, tapi tidak menggauli,
kecuali istri yang mendapat gilirannya, beliau tinggal bersamanya."
(HR. Ahmad dan Abu Daud seperti itu)

u;'*:a,* F:,,?tr:lG qJ,k:li1 ote,y e,
@L",rt).1/'*-t

3657. Dalam lafazh lainnya disebutkan, "Apobil, beliau ,rtrroT
melaksanalran shalat Ashor, beliau masuk ke tempat para istrirrya lalu
mendekati salah seorang di ontara mereko." (Muttafaq .Alaih)
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3688. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW' beliau bersabda'

"Barangsiapa mempunyai dua orang isti lalu ia lebih berat kepada

salahsatunya,^aop'adaharikiamatnantiiaakandatangdengan
salah satu bahunyaiiuh atau miring. " (HR. Imam yang lima)

,3$i r;
akG

,t'
*

r-ri

1ci l1

3639.DariAisyahM,iamengatakan"'RasulullahsAWmembagi
giliran dan beliau adil' Beliau iuga mengatakan' 'Ya Allah' inilah

pembagianku terhadap yo'g ol*.miliki' Maka Janganlah Engkau

mencelaku terhadap apa yang Engkau mitiki tapi tidai aku milikitt'"'

(HR. Imam Yang limakecuali Ahmad)

3690. Dari tJmar M, 
'o 

menuturltsn' "Alilt berkata' 'Wahai

Rasulullah,bagaimanamenurutmubilaakumasukketempatHafshah
lalu aku lratakan, 

,Janganrah engrrau terpedaya bila ternyata madumu

tebih cantik aorrpoio*u dai tebil' dicintai oleh Nabi SAW''

-malrsudnya 
oao,tol' Aisyab- Matra Nabi SAW tersenyum'"

'6 Abu Daud mengatakan, "Maksudnya adalah hati (perasaan)"'
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(Muttafaq 'Alaih)
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3691. Dari Aisyah, bahwasanya ketiko Rasulullah SAW sedang sakit
yang akhirnya meninggal, beliau bertanya, "Di mona aku besok? Di
mona aku besok? " mal<sudnya adalah hari gilirannya Aisyah. Maka
para istri beliau mengizinkannya untuk tinggal di mana saja, lalu
beliau pun tinggal di rumah Aisyah, hingga beliau meninggal di
t empatnya. (Muttafaq'Alaih)

,7$';l'; Lli ,t:j- eH'oi;rri ril ots e 4t'oi ase 7
dr".*1X) A Q. c? ,ti& t"";;ttj

3692. Dari Aisyah, baiwasanya apabila Nobi SAIA hendak keluar
bepergian, beliau mengundi para istrinya, lalu yang namanya keluar
berongkat bersqma beliau. (Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits di atas
menunjukkan bahwa mengenai sikap adil terhadap para istri tidak
disyaratkan untuk mengkhususkan malam bagi setiap istri tanpa
disertai istri lainnya, akan tetapi para istri lainnya boleh menemani
dan berbincang-bincang dengan suami di tempat istri yang mendapat
giliran. Karena itulah para istri beliau setiap malam berkumpul di
rumah istri beliau yang mendapat giliran. Suami juga boleh masuk ke
rumah istri yang bukan gilirannya dan mendekatinya serta
menyentuhnya, akan tetapi tidak menggaulinya.

Sabda beliau (lebih berat kepada salah satunya) menunjukkan
haramnya bersikap lebih berat (lebih royal) terhadap salah satunya
dalam hal-hal yang dimiliki oleh suami, misalnya dalam hal giliran,
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makanan dan pakaian.

Sabda beliau (Maka Janganlah Engkau mencelaku terhadap

apa yang Engkau miliki tapi tidak aku miliki), At-Tirmidzi

mengatakan, "Maksudnya adalah rasa cinta dan kasih sayang."

Demikian jrrgu penafsiran para ahli ilmu. Al Baihaqi juga

mengeluarkan riwayat dari jalur Ali bin Abu Thalhah, dari Ibnu

Abbas, mengenai firman Allah Ta'ala, "Dan knmu sekali-kali tidak

aknn dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu)." (Qs. An-Nisaa'

(4): t29), ia mengatakan, "yaitu dalam hal kecintaan dan

persetubuhan."

Ucapan perawi (moksudnya adalah hari gilirannya Aisyah)

menunjukkan, bahwa keinginan suami ketika sakit atau lainnya untuk

tinggal di tempat salah seorang istrinya tidaklah haram baginya,

bahkan itu dibolehkan, dan para istri boleh mengizinkan suami untuk

tetap tinggal bersama salah satu dari mereka.

ucapan perawi (beliaa mengundi paro istrinya) menunjukkan

disyariatkannya mengundi untuk giliran di antara para istri atau

lainnya.

Bab: Istri yang Menyerahkan Hari Gilirannya Kepada Madunya,

atau Upaya Damai dengan Suaminya dengan Menggugurkan

3693. Dari Aisyah, bahwasarryo Saudah binti Zam'ah memberikan

hari gilirannya kepada Aisyah, sehingga Nabi SAW tinggal bersama

Aisyah pada hari gilirannya dan pada hari giliran saudah. (Muttafaq

'Alaih)

'rf $'r-i \4x.3- uGi?yt't:;11 JG l:; "e *G f
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3694. Dari A'isyah, mengenaifirman Atlah Ta'ala, "Don jika seorang
wanita khowatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya."
(Qs. An-Nisaa' (4): 128), Aisyah mengatakan, "Itu adalah wanita
yang menjadi istri seorang laki-laki, namun ia tidak mempunyai
banyak anak darinya sehingga ia hendak menceraikannya dan
menikoh lagi dengan wanito lainnya, lalu sang istri berkata,
'Tetaplah mempertahanku, dan engkau bebas dalam memberi na/kah
lrepadaku serta dalam pembagian giliran kepadoku.' Itulah makna

/irman-Nya, 'maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan
perdamaian yang sebenar-benarnya,.dan pedamaian itu lebih baik
ftagi merelm).' (Qs.An-Nisaa' (Q: I28). " (Muttafaq'Alaih)

,i? \i tf '+ | 11 ci')t q 6;- y'St $ ,Uu :d-rj, ;.3
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3695. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Aisyah mengatakan, "Yaitu

seorang laki-laki yang melihot sesuatu pada istrinya yang tidak
disukainya, yaitu knrena sudah tua atau loinnya, lalu ia hendak
menceraikannya, tapi kemudian sang istri berkata, 'Tetaplah

mempertahankanku dan bagilah giliran sesukamu. "' Selanjutnya
Aisyah mengatakan, "Itu tidak apa-apa bila keduanya relo."
(Muuafaq'Alaih)

'r--";;61s ,P W.nr Jr, 'tb r:C ,Jt cb ;.1 f ,:LZV\-. t-. , . . ,
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3696. Dari 'Atha" clari lbnu Abbas, ia menuturl<sn, "Rasulullah sAW

mempunyai sembilan orang istri, beliau membagi giliran untuk

delapan orang istri dan tidak memberi giliran kepada salah satunya-"
,Atha' mengatakan, "Istri yang tidak mendapat giliran adalalt

Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab. " (HR. Ahmad dan Muslim)

Yang tidak mendapat giliran itu diperkirakan sebagai jalan

damai dan berdasarkan kerelaannya, bisajuga sebagai pengkhusuvln,

karena tidak adanya yang mewajibkan itu pada beliatr, berdasarkan

firman Allah Ta,ala, "Kamu boleh menangguhknn (menggauli) siapa

yang kamu kehendaki di antara mereka (isteri-isterimu) dan ftoleh
pula) menggauli siapa yang kamu kehendaki'" (Qs' Al Abzaab (33):

s 1).

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(,Atha' mengatakan, ulstri yang tidak mendapat giliran adalnh

ShaJiyyah binti Huyay bin Akhthab'')' Ibnul Qayytm

mengemukakan di awal bukunya Al Huda, yaitu ketika membahas

tentang tuntunan Nabi SAW dalam pernikahan dan pembagian giliran,
..Bahwa riwayat ini salah, karena yang benar adalah, bahwa hari

giliran Shafiyyah hanya gugur satu kali." Wallahu a'lam'
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KITAB TALAK

Bab: Bolehnya Talak Karena Diperlukan, Makruhnya Talak Bila
Tidak Diperlukan, dan Keterangan tentang Menjatuhkan Talak

Karena Mematuhi Orang Tua

ilr> .t1;t)';*',* ,ltoi:&,+rLAt;;*
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3697. Dari Umor bin Khaththab M, bolnoasanya Nabi SAW menalak
Hafshah kemudian merujuknya. (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu
Majah)

.:# i fG 
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3698. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ahmad yang bersumber dari
Ashim bin Umar.

?i- e?;t S.Ll ,i' J';.., ( ,Lii ,Jv;k i y ,f
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3699. Dari Luqarth bin Shabrah, ia menuturkon, "Aku berkata,
'Wahai Rasulullah, aht mempwryai istri.' -Lalu aku menyebutknn
keburukan perkataannya-. Beliau berksto, 'Ceraiksnlah dia.' Aku
berkato lagi, 'Tapi ia sudah lama bersamaku dan mempunyai anak.'

0r
ot

ta
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Beliau berksta, 'suruhlah ia -atau, 
kntaksn kepadanya- bila ada

kebaikan padanya mako engkau aknn melakukannya, dan ianganlah
engkau memulatl istrimu seperti engknu memukul budakmu. "' (HR.

Ahmad dan Abu Daud)

'L:l o)Dt \;'il atc e?;t d):ffi .11 J';:,iu,Jt3 or::; ,r
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3700. Dari Tsauban, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Wanita

mano pun yang meminta cerai kepada suaminya tanpo sebab, maka

haram baginya oroma surga. "' (HR. Imam yang lima kecuali An-

Nasa'i)

.'oY-j"lr ..€ ;,r ,.j4JY-.ir '6i:Js W
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3701. Dari lbnu Umar, bahwasanya t'tabi i,qW bersabda, "Perkara

halal yang paling dibenci Allah 'Azza wa Jalla adalah talak. " (HR.

Abu Daud dan Ibnu Majah)

'g;G ,riik',!; o,si ,6li?1r'*|rtr ,JG * it *
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3702. Dari lbnu (Jmar, ia menuturkan, "Aht mempunyai istri yang

aku cintai, sementara ayahlu membencinya, maka ia menyuruhku

untuk mencerailcannya, tapi aku menolalcnya. Lalu ia menyampaiknn

hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, 'Wahai

Abdutlah bin (Jmar, ceraikanlah istrimu."' (HR. Imam yang lima

kecuali An-Nasa'i dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi)

, 6. . .., c. ,
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hukum talak
bisa haram, bisa makruh, bisa wajib, bisa sunnah dan bisa juga boleh
(mubah). Talak yang haram adalah talak bid'ah. Talak yang makruh
adalah bila terjadi tanpa sebab padahal situasinya baik-baik saja. Talak
yang wajib ada beberapa macarn, di antaranya adalah karena
terjadinya percekcokan, lalu juru damai dari kedua belah pihak
(utusan dari keluarga suami dan utusan dari keluarga istri)
memutuskan untuk cerai. Talak yang sunnah adalah apabila si istri
tidak menjaga nama baik dirinya. Sedangkan talak yang mubah adalah
apabila suami tidak menghendakinya atau tidak menyukainya
sehingga menjadi beban baginya namun ia sendiri tidak mendapat
kesenangan.

Ucapan perawi (bahwasanya Nabi SAW menalak Hafshah
kemudian merujuknya), menunjukkan bahwa talak bisa dilakukan
suami tanpa harus disertai dengan ketidaksukaan.

Sabda beliau (Ceraikanlah dia), menunjukkan baiknya talak
pada istri yang berlisan buruk, tapi boleh juga mempertahannya,
hanya saja tidak boleh memukulnya seperti memukul budak.

Sabda beliau (maka horam baginya aroma surga)
menunjukkan bahwa permintaan talak istri kepada suaminya adalah
sangat diharamkan.

Sabda beliau (Perkaro holol yang paling dibenci Allah ,Azza

wa Jalla adalah talak) menunjukkan bahwa tidak setiap yang halal itu
dicintai.

Sabda beliau (Wahai Abdullah bin llmar, ceroikanloh
istrimu) menunjukkan dengan jelas wajibnya seseorang untuk patuh
bila ayahnya menyuruhnya untuk menceraikan istrinya, walaupun ia
sendiri mencintainya.

Bab: Larang Talak Ketika Haid dan Ketika Suci Namun Telah
Digauli dan Sebelum Jelas Kehamilannya
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3703. Dari lbnu Umar RA, bahwasanya ia menceraikan istrinya

ketika sedang haid. Lalu (Jmor menyampaiknn hal itu kepada Nabi

SAW, maka beliau pun bersabda, "suruhlah ia agar merujuknya,

kemudian ia menceraikannya ketika telah suci atau dalam keadaan

hamil. " (HR. Jam'ah kecuali Al Bukhari)

"'4.';L U: T i,"Fc q': i i?;t

;# eqiqtS.,')v'r',W
'db 'ft :'oL ,"-(t,

,.
o.'r.q.l

4J -b-a3

.9cqrJ

.i,' i-, ,w

1 ^#j,,i'# 6b* ti:ia-'o|t'i t.r.'r1 ,:;A',4';
. 

^ 
/ , ,.. o

.Jk irt'rl t3;Ltt
3704. Dalam riwayat lainnya yang juga bersumber dari Ibnu Umar:

Bahwasanya ia menceraikan istrinya ketlfta sedang haid. Lolu Umar

menyampailmn hal itu kepada Nabi SAW, malro Rasulullah SAW

marah, lalu beliau bersabda, "suruhlah ia agar meruiuknya,

kemudian ia mempertahanknnnya hingga suci, lalu haid lagi, lalu suci

lagi. Setelah itu, bila ia hendok menceraiknnnya makn silakan

menceraikannya sebelum menggaulinya. Itulah moso iddah

sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Ta'dla'"

'^-;r;sr;rrr1 .irtt Q'.ib tf ii,r ;i'c i,lt'ry,?"q',
1Lr,pr lt

3705.Dalam lafazhlainnya disebutkan :. "Itulah masa iddah yors ,ari
Atlah perintahkan sebagai saat dibolehkannya mencerailmn istri."

(HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)
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3706.Muslim dan An-Nasai juga meriwayat hadits serupa, ,*, **u
di bagian akhimya disebutkan: Ibnu Umar mengatakan, "lalu Nabi
SAW membacakan ayat: 'Hai Nabi, apabila kamu menceroikan istri-
istrimu maka hendaklah lcnmu cerailmn merelca pada waktu mereka
dapot (menghadapi) iddahnya (yang wajar).' (Qs. Ath-Thalaaq (65):

l). "

.W>v r'+'^Ak6ru .n' * ofjlilz fil "arrr'*,

370;. Dalam riwayat yang muttafaq 'alaih (diriwayatkan oleh Al
Bukhari, Muslim dan Ahmad) disebutkarr: "Abdullah menjatuhkon
satu talak, lalu wonito itu tertahan dengan talaknya."
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3708. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "Adalah lbnu Umar,

apabila ia ditanya mengenai hal itu, ia mengatakan kepada salah
seorang mereka, 'Bila engkau menalak istrimu satu leali atau dua kali,
moko Rasulullah SAW pernah menyuruhku melalatkan itu (yaloi boleh
rujukl. Tapi bila engkou telah mejatuhkan tiga talak, mako wanitq itu
haram bagimu sehingga ia menikah lagi dengan suami selainmu. Dan
engkau telah durhaka terhodap Allah 'Azzo wa Jalla karena Allah
telah memerintahkan kepodamu mengenai menjatuhkan talalonu pada
istrimu. "'(HR.Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)
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3709. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Bahwasanya ia menalak

satu istrinyL, saat itu ia sedang haid. Lalu Umar menghodap Nabi

SAW kemudian menyampaikan hal tersebut, m(tka Nabi SAW berkata

kepada (Jmar, "suruhlah Abdulloh agar merujuknya, Bila wanita itu

telah mandi (telah selesai haid), maks hendaklah ia membiarkannya

hingga wanita itu haid lagi, dan setelah wanita itu mandi dari

haidnya, hendaklah ia tidak menggaulinya sehingga menceraikannya.

Bila ia mau mempertahankannya mako silaknn mempertahakannya.

Itulah iddah yang telah diperintahkan Allah sebagai waktu untuk

menceraikan istri. " (HR. Ad-Daraquthni)

Ini menegaskan haramnya menggauli atau menceraikan

sebelum mandi dari haid.

Dari Ikrimah, ia berkata, "Ibnu Abbas mengatakan, 'Talak ada

empat macam: Dua macam halal dan dua lainnya haram. Dua macam

yang halal adalah: Laki-taki menalak istrinya dalam keadaan suci

sebelum digauli, atau menalaknya dalam keadaan hamil. Kedua talak

ini halal. Sedangkan dua lainnya yarlg haram adalah: Menalaknya

dalam keadaan haid, atau menalaknya setelah digauli, sehingga ia

tidak tahu apakah dari itu terjadi anak di dalam rahimnya atau tidak?"'

(Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: sabda beliau

(suruhlah ia agar merujuknya), konteks perintah ini menunjukkan

wajib. Malik dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya menyatakan

demikian. Sedangkan pendapat yang masyhur dari Ahmad yang juga

merupakan pendapat Jumhur, bahwa perintah ini sebagai anjuran.

Ulama telah sepakat, bahwa bila diceraikan dalam keadaan haid

558 - Mukhtashar l[atlul Authar



namun sebelumnya (sejak dinikahi) tidak pernah digauli, maka tidak
diperintahkan untuk dirujuk, kecuali pendapat Zafar. tbnu Baththal
dan yang lainnya menyatakan bahwa ulama juga telah sepakat bahwa
bila masa iddah telah habis maka tidak boleh dirujuk.

Sabda beliau (Setelah ilu, bila ia hendak menceraikannya
maka silakan menceruikannya sebelum menggaulinya)
menunjukkan, bahwa talak dalam keadaan suci tapi pada masa suci itu
digauli, maka talak itu haram. Demikian pemyataari Jumhur.

Ucapan perawi (lalu wanita itu tertahan dengan tulaknya) ini
sebagai dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa talak bid'ah itu
berlaku (yakni talaknya sah). Demikian pendapat Jumhur.

Bab: Talak Habis, Talak Tiga Sekaligus, dan Pilihan untuk
Memisahkan Istri

e:-J.r ?Lr ,'^4r a:aL irlr'ga * ,il * i irs'rt
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3710. Dori Rukanah bin Abd Yazid, bahwasanya fo *rnolok habis

istrinya, yaitu Suhaimah, lalu ia memberitahu Nabi SAW tentang hal
tersebut, lalu ia mengatakan, "Demi Allah, aku hanya memaksud satu
talqk." Rasulullah SAW bertanya, "Demi Allah, benarkan engkau

hanya bermaluud sqtu talak? " Rukanah menjawab, " Demi Allah, aku

hanya memal<sudkannya satu talak. " Lalu Rasulullah SAW
mengembalikan istrinya itu kepadanya. Kemudian pada masa Umar

bin Khaththab ia menjatuhkan talak kedua, lalu pado masa Utsman ia
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menjatuhkan talak ketigo. (Diriwayatkan oleh Asy-Syaf i, Abu Daud

dan Ad-Daraquthni. Abu Daud mengatakan, "Ini hadits shahih.")

t 'iu 
iiyr ,:>rL1,st e';i;:f '*r il ,Jo * i ,y *

.'.i>tiJr 4i'oru;lt e't'o>kt'u^ ,QK:)f l:y.q* 'ls s';:,
qi;i iril1

3711. Dari sahl bin sa'd, ia mengataftan, "Ketika saudaranya Bani

'Ajlan meli'an istrinya, ia mengatakon, 'Wohai Rasulullah, aku

menzhaliminya bila oku tetap mempertahankannya. Ia ditalak, ia

ditalak, ia ditalak. "'(HR.Ahmad)

'G';1) i,sv .i;'lE',uitl';*lt w'oi'-oftrr,r*r'-\bia.

'ri'e,:; 'tb'db'-:;L e tt\;,su ; ,r41;r1.,ffi i' J';:,

oi'd.Aigr ,6i qxL"i',;'rri ,!t J?:, v,illli ."s;i

,lfrrt ,irjrl .zaxl'f:i;q6',rt{,1 ,iu e\;()l
3712. Dari Al Hasan, ia berknta, "Abdullah bin Umar menceritokan

kepada ksmi, bahwanyo ia menolak satu istrinya ketika istrinya

sedang haid, kemudian ia hendak menambahkan dengan dua talak

pada dua masa sucinya, lalu hal itu sampai kepada Rasulullah SAW,

maka beliau pun bersabda, 'Wahai lbnu Umar. Tidak seperti itu yang

diperintahkan Allah kepadamu. Engkau telah menyalahi sunnah.

Sinnahnya adalah engkau menanti masa suci, lalu menalak pada

setiap maso suci.' Ibnu (Jmar mengatakan, 'Lalu Rasulullah sAll/
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menyuruhku, mqkn aku pun merujuknya, lolu beliau mengatakon,
'Apabila ia telah suci, maka talaklah saat itu atau pertahankanlah.'
Lalu aku berknta, 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku

menalaknya dengan talak tiga, apakah nantinya ia halal bagiku bilo
aku merujulmya?' Beliau menjawab, 'Tidak. Ia sudah tertalak bain
darimu. Sehingga itu menjadi kedurhakaan (bila dirujuk). "'(HR. Ad-
Daraquthni)

):;( ,'e,Su ri;iLf '+'b ,o'f!.ii :Jv :-t i :b'*
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3713. Dari Hamtmad bin Zaid; Aku katakan tnOoio rl,yyub, "Ajakah
engkau mengetahui seseorang yang mengatakan tentang ucopan
'perknramu di tanganmu' bahwa itu adalah talak tiga, selain Al
Hasan?" Ia menjawab, "Tidak tohu." Kemudian ia mengatakan, "Ya

Allah, berilah ampunan. Kecuali apa yang telah diceritakan kepadaku

oleh Qatadah dari Katsir mantan budak Ibnu Samurah, dari Abu
Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda,
'Itu talak tigo""' Ayub menceritakan, "Kemudian alat berjumpa

dengan Katsir mantan budak lbnu Samurah, lalu aku menanyakon hal
itu, tapi ia tidak mengetahuinya. Kemudian aku kembali kepada

Qatadah dan aku memberitahuknn hal tersebut. Qatadah berkata, 'la

(Katsir) lupa. "' (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan

ia mengatakan, "Kami tidak mengetahui hadits ini kecuali dari jalur
Sulaiman bin Harb, dari Hammad bin Zaid.")
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Dari Zararah bin Rabi'ah, dari ayahnya, dari utsman, tentang

ucapan (suami kepada istrinya) 'Perkaramu berada di tanganmu',

bahwa yang terjadi adalah apa yang diputuskannya (yakni yang

diputuskan oleh sang fsrry'. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari di dalam

kitab Tarikhnya)

;L';F ! ,w ii{rl s,QL ^90 
ilt't qi |Jv'& *

(#rtUt l1t> .';rt L'i;4iJ
Dari Ali, ia mengatakan, "wanito |ls ainyotot o* lepas, wanita yang

dinyatakan bebas, wanita yang dinyataknn talak habis, wanita yang

dinyatakan talak bain dan wanita yang dinyotakan harom, itu adolah

talak tiga. wanita itu tidak halal bagi suaminya itu hingga ia menikah

Iagi dengan suami lainnya." (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

<Uat ;$:.,) .vi * ilrt'^l;'Jlt e'Ju fi'# it,f
Dari lbnu (Jmar, bahwanya ia mengatakan tentang wanita yang

dinyatakan lepas dan yang dinyatakan bebas, bahwa masing-masing

itu adalah talak tiga. (Diriwayatkan oleh Asy-Syaf i)

y,:t;tli';; ,h' * 7V r.t';:L ''Jti 
ii" i;; *
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Dari Yunus bin Yazid, ia menuturkan, "Aku bertanya kepada'Ibnu
Syihab mengenai laki-laki yang menetapkan perkara istrinya di
tangan ayahnya (ayah sang suami) sebelum ia menggaulinya, lalu
ayahnya mengataknn, 'Io ditalak tiga.' Bagaimana hukum As-Sunnah
mengenai hal ini?' Ibnu Syihob menjawab, 'Muhammad bin
Abdurrahman bin Tsauban 

-mantan budak Bani Amir bin Luay-
memberitahuku, bahwasanya Muhammad bin lyas bin Al Bukair Al-
Laitsi 

-ayahnya 
ikut serta dalam perang Badar- memberitohunya,

bahwa Abu Hurairah mengotakan, 'Wanita itu tertalak bain darinya,
maka ia tidak halal baginya sehingga menikah dengan suami
lainnya.' Ia juga menanyakan hal itu kepada lbnu Abbas, lalu lbnu
Abbas pun mengatakan seperti yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Ia
juga menanyakannya kepada Abdullah bin Amr bin Al 'Ash, lalu
Abdullah pun mengatakan seperti perkataan keduanya."
(Diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Barqani di dalam kitzbnya Al
Mukhraj' ala Ash-Shafuifuain)

ii;t'd)"'iy,iw lL; iit; 1-r& ,/ o',* :Jv -U r
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3714. Dari Mujahid, ia menuturkan, "Ketika aku sedang di tempot
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Ibnu Abbas, tibaaiba seorang taki-laki mendatanginya lalu berkata,

balnna ia telah menolak tiga islrinya. Ibnu Abbas diam saja, sampai'

sampai aku menduga bahwa ia aksn mengembalikan wanita itu

kepidonyo, kemudian ia mengatakan, 'seseorang di antara kalian

pirgt lalu menunggangi seperti orang dungu, lalu ia mengatakan'

'Wohai lbnu Abbas. Padahal Allah telah berfirman, 'Barangsiapa

yang bertaqwa kepada Atlah niscaya Dia akan mengadakan baginya
-ialin 

ke luar.' (Qs. Ath-Thalaaq (65): 2), tapi engknu tidak bertoh,va
-kepada 

Allah sehingga aku tidak menemukan jalan keluar darimu.

Eigkau telah durhaka kepada Rabbmu, maka istrimu itu telah tertalak

bain dorimu, sementora Allah pun telah berfirman, 'Hai Nabi, apabila

kamu menceroikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan

mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang

wajar).'-(Qs. Ath-Thalaaq (65): t). " (Diriwayatkan oleh Abu Daud)

,ir-, ,lrj;v irlr'4t" ,trt *jL'$ ,d* ;t * *u *
irjrl .r-L:;J u'Jrrri, F i ,uf irt;;e't ,,i-,'t*?

(#":'tt
Dari Mujahid, dari lbnu Abbas, bahwasanya ia ditanya tentang

seorang taki-loki yang menjatuhkan seratus talak kepada istrirrya.

Ibnu Abbas menjawab, "Engkau telah durhaka terhadap Rabbmu dan

engkau telah mencerailan istrimu. Mengapa tidak bertalcwa kepada

Atiah sehingga Allah memberimu ialan keluar. " (Diriwayatkan oleh

Ad-Daraquthni)
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Dari Sa',id bin Jubair, dari lbnu Abbas, bahwasanya seorang laki-laki

menjatuhkan seribu talak kepada istrinya. Ibnu Abbas mengatakan,
,,Dalam hal ini, culatplah bogimu dengon tiga talak dan mengabaikan
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yang .tembilan rotus sembilan puluh tujuh. " (Diriwayatkan oleh Ad-
Daraquthni)

. t.{.o. .:i ,,, o. ', t td .a. . , c,, o o , c,
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Dari Sa'id bin Jubair, dari lbnu Abbas, bahwasanya fo dftonyo

tentqng seorang lakiJqki menjatuhkan talak kepada istrinya sebanyak
jumlah bintang-bintang. Ibnu Abbas mengatokan, "Io telah menyalahi

sunnah, dan diharamkan istrinya baginya. " (Diriwayatkan oleh Ad-
Daraquthni)

Semua ini menunjukkan kesepakatan mereka mengenai

berlakunya talak tiga dengan satu kalimat.

br J'y, "y ,rv i;vi"lr ok iJv,q6 it,f ",1:Y,st -,,
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3715. Thawus telah meriwayatknn dari lbnu Abbas, ia mengatakan,

"Talak pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakor dan dua tohun dari
pemerintahan Umar, bahwa talak tiga adalah satu. Kemudan Umar

bin Khaththab mengatalmn, 'Sesungguhnya orang-orang telah

tergesa-gesa dalam perkara yang dulunya mereka perlahan-lahan.

Bagaimana kalau kami berlalatkan hal itu pado mereka?' Lalu ia
memberlahtkan itu pada mereka." (Diriwayatkan oleh Ahmad dan

Muslim)

,evtb u ?6 ,q6 i) io ,tQLsr (.i'oi ,r"':b * ,?,t:'€:
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3716. Dalam riwayat lainnya disebutkan: Dari Thawus, bahwa Abu

Ash-Shabha' berkata kepada lbnu Abbas, "sampaikanlah hal-hal

yang engkau ketohui, bukonkah talok tiga pada masq Rasulullah SAW

dan Abu Bakar adalah talak satu?" Ibnu Abbas meniowab, "Dulu

memang begitu. Kemudian pada maso Umar, orang-orong

*unyoibrng talak, maka (Jmar membolehkon hal itu pada mereka."

(Diriwayatkan oleh Muslim)
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3717. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "Apalcah engkau tahu,

bahwa bila seorang laki-laki menalak tigo istrinya sebelum ia

menggaulinya, hat itu dianggap sebogai talak satu pada masa

Rasulullah SAW, Abu Bakar dan permulaan pemerintahan Umar? "

Ibnu Abbas menjawab, "Tenttt. Bila seorang laki-laki menalak tiga

istrinya sebelum menggaulinya, mereka menganggopnya sebagai satu

talak pada mosa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan awol pemerintahan

(Jmar. Namun t@tika lhmar melihat balrwa orang-orang merryambung

talak, ia mengatakan, "Berlahtlranlah hal itu pada mereka."

(Diriwayatkan oleh Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta' ala mengatakan: Hadits Rukanah
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menunjukkan bahwa orang yang menalak istrinya dengan ucapan talak

habis namun ia memaksudkannya satu talak, maka itu adalah satu

talak, dan bila ia memaksudkan tiga talak maka itu adalah tiga talak.

Ucapan perawi (Rasulullah SAW bertanya, "Demi Allah,
benarkan engkau hanya bermaksud satu talak?" dst)

menunjukkan, bahwa pengakuan orang yang menalak istrinya dengan

ucapan talak habis, lalu ia mengaku bahwa itu dimaksudkan satu talak,

maka pengakuannya itu tidak dapat diterima kecuali disertai sumpah.

Seperti ini juga setiap pernyataan yang dinyatakan oleh suami yang

merujuk talaknya bila itu bermanfaat baginya.

Ada perbedaan pendapat mengenai laki-laki yang mengatakan

kepada istrinya, "Perkaramu di tanganmu." Apakah itu adalah redaksi

talak takmliktT sehingga tidak diterima bila setelah itu sang suami

menyatakan bahwa yang ia maksud adalah mewakilkan? Atau itu
adalah kiasan talak tamlft sehingga diterima bila setelah itu sang

suami menyatakan bahwa yang ia maksud adalah mewakilkan?

Ucapan Ali (Wanita yang dinyatakan lepas, wanita yang
dinyatakan bebas, wanita yang dinyatakan talak habis, wanita ydng
dinyatakan talak bain dan wanita yang dinyatakan haram, itu
adalah talak tiga), itu adalah lafazh-lafazh talak yang jelas. Adapun

kedudukannya dianggap sebagai talak tiga, pembahasannya telah

dikemukakan pada pembahasan tentang talak habis yang

menunjukkan bahwa ucapan-ucapan itu mengandung arti talak tiga,

kecuali bila sang suami bersumpah bahwa yang dimaksudnya itu
adalah satu talak. Selain ini, mungkin Ali RA menyebutkan lafazh-

lafazh lainnya yang mengandung arti talak tiga. Perlu diketahui,

bahwa ada perbedaan pendapat mengenai talak tiga yang diucapkan

t' Talak tamlik adalah suami berkata kepada istrinya, "Aku serahkan sepenuhnya

urusanmu kepadamu dan semua urusanmu ada di tanganmu." Jika ia berkata

seperti itu kepada istrinya, kemudian istrinya berkata, "Kalau begitu aku memilih
talak", maka istrinya tertalak dengan talak raj'iy, sehingga talak satu jatuh

kepada istrinya." Imam Malik dan sejumlah ulama berpendapat bahwa jika istri
yang diberikan kepadanya talak tamlikberkata, "Aku memilih talak tiga", maka

istri tersebut tertalak ba'in, sehingga suaminya tidak boleh rujuk dan tidak boleh
pula menikahinya kecuali setelah dinikahi laki-laki lain.
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sekaligus, apakah itu berlaku semuanya, atau harus diikuti dengan

ucapan talak, talak, atau tidak? Mengenai hal ini, Jumhur dan banyak

sahabat serta keempat imam madzhab dan segolongan ahli bait, di

antaranya adalah Amirul Mukminin Ali RA, berpendapat bahwa talak

tersebut harus diikuti dengan talak. Sementara segolongan ahli ilmu

berpendapat bahwa talak tersebut tidak perlu diikuti dengan talak, tapi

langsung terjadi hanya dengan satu ucapan. Demikian pendapat

segolongan ulama muta'akhir, di antaranya adalah Ibnu Taimiyah,

Ibnul Qayyim dan segolongan ulama peneiiti lainnya. Sebagian ulama

golongan Imamiyah berpendapat, bahwa talak yang diikuti dengan

talak lainnya (secara langsung) tidak terjadi apa-apa, demikian

pendapat Abu Ubaidah dan sebagian pengikuti Azh-Zhahir serta

semua yang menyatakan bahwa talak bid'ah tidak berlaku sebagai

talak. Segolongan sahabat Ibnu Abbas dan Ishaq bin Rahawiyah

berpendapat, bahwa wanita yang ditalak seperti itu, yang mana ia telah

digauli, maka yang berlaku adalah talak tiga, tapi bila ia belum pemah

digauli, maka yang berlaku adalah talak satu.

Penulis Rahimahullah mengatakan: Orang-orang berbeda

pendapat mengenai penakwilan hadits ini, sebagian tabi'in
berpendapat sesuai konteksnya bila ditujukan kepada istri yang belum

pernah digauli sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat Abu Daud.

Sementara yang lainnya menakwilkan bahwa itu hanya berarti

pengulangar lafazh talak, seperti ucapan, "Engkau ditalak, engkau

ditalak, engkau ditalak" ini berarti talak satu bila si pengucap

memaksudkan pengulangan. Maka orang-orang pada masa Rasulullah

SAW dan Abu Bakar dianggap sebagai satu talak, yang mana pada

saat itu rata-rata orang bersikap jujur, mencari keutamaan dan

kebaikan serta tidak tampak adanya penipuan, dan tampak pada

mereka bahwa yang dimaksud hanyalah pengulangan. Namun pada

masa umar, ia melihat perkara-perkara yang telah berubah dan

terjadinya talak tiga sekaligus dengan lafazh yang tidak mengandung

penakwilan, maka ia memberlakukan talak tiga yang diucapkan

dengan pengulangan, karena mayoritas mereka (pada masa itu)

memang memaksudkan talak tiga. Hal ini tampak pada ucapan lJmar,
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"Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam perkara yang

dulunya mereka perlahan-lahan."

Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Semua sahabat Ibnu Abbas

meriwayatkan darinya pendapat yang bertolak belakang dengan apa

yang'dikatakan oleh Thawus. Yaitu Sa'id bin Jubair, Mujahid dan

Nafi' dari Ibnu Abbas yang bertolak belakang dengan itu."
Abu Daud menyebutkan di dalam kitab Sunannyai Ucapan

Ibnu Abbas yang diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Shalih,
yang mana ia mengatakan, "Aburrazaq menceritakan kepada kami,
dari Ma'mar, dari Az-Zriltri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan

Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Muhammad bin Iyas,

bahwasa Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr bin Al
'Ash ditanya tentang gadis perawan yang ditalak tiga oleh suaminya,
kemudian mereka semua mengatakan, 'Wanita itu tidak lagi halal
baginya sehingga menikah lagi dengan suami lainnya."'

Bab: Ucapan Talak atau Lainnya dari Orang yang Bercanda,
Orang yang Dipaksa dan Orang yang Sedang Mabuk

'r^!t? LX ,ffi
,',a,11'ist )vi,!;;At ;.rst it71 .la;"St t'o>tUt 1,rtl3r

t c'. ,1.. o o ,
(v-t ,F c'lJ'>

3718. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah'SAW brrrobdo,
'Tiga hal yang kesungguhannya adalah sungguhan dan candanya

adalah sungguhan, yaitu: Nil@h talak dan rujuk. "' (HR. Imam yang

lima kecuali An-Nasa'i. At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan

Gharib.")

,;nr J'yr'J$ iG i;-*"ei ei t tlo.. !:b ;Cp 1 -\+,
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3719. Dari Aisyah, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAI(

bersabda, 'Tidak adq talak dan tidak ada pernerdekaan dalam

keadaan tertutup (akal). "'(HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

"d:,e,1' i;,ti,Su fi -f,/'€-i;i '>*'q:
eL,.-!, ^-j ,ffi :t J?; ,Si; .tiJt y :Ja r'!:;Ll'?,Jo
"/" ,:^&-v ,y, iw ttr;'*ri:Jw .{rLLr]J'fi;it
,?,]6 .4:Ju;e'*)i '# er J';:, J*,f

l. A. . t ' c'.,' lrc t
(a>,-2,-,o1€Y?l: P

3720. Disebutkan dalam hadits Buraidah -yong 
menyebutkan kisah

Ma'iz-, bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah oku."

Beliau bertanya, "Dari apa aku mensucikanmu?" Ia meniawab,

"Dari zina." Rasulullah SAW berkata (kepada orang lain), "Apa dia

itu gila? " Lalu beliau diberitohu bahwa Ma'iz itu tidak gila- Beliau

bertanya lagi, "Apa ia minum khamer? " Seorang laki-laki berdiri lalu

mencium-cium aromanyo, namun ia tidak mencium bau khamer

darinya. Lalu Rasulutloh SAW bertanya kepadanya, "Engkau telah

berzina?" Ia menjawab, "Ya." Makn beliou memerintahkan untuk

dirajam. (Diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidz, dan ia
menshahihkannya)

e,'q'G!t i:f', .',D'b o\{J,lt i'P.; rir:i',SG

e>b
IJtsmon mengataknn, "Tidak ada talak dmi orang gila dan tidak pula

orang yang sedang mabuk." (Disebutkan oleh Al Bukhari di dalam

kitab Shabibnya)

. o te o /

--r r 4.!r Jzrrt-Jv-

!.zz . t1ots) .f j
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Ibnu Abbas mengatakan, "Talak dari orang yang sedang mabuk dan

orang yang dipal<sa tidak berlaku. " (Disebutkan oleh Al Bukhari di
dalam kitab Shabifonya)

;;\ .r"uJ;..'*Jt ,';i4 ur'rAt'if;'# ub i.t Jv
* - 

o 

tr' 

,(y,€rerGJt
Ibnu Abbas mengatakan tentong orang yang dipal<sa oleh knwanan
perampok lalu ia menjotuhkan talah "ltu tidak berlaku. " (Disebutkan

oleh Al Bukhari di dalam kitab Shafutfunya)

'd',41-r-r tf\1 .ipt;Du,ty'l.e ,:fut F |&iC
<4r+,

Ali mengatakan, "Semua talak boleh, kecuoli talalorya orang yang
kurang akalt8." (Disebutkan oleh Al Bukhari di dalam kitab
Shabibnya)

t a z i.. -l . o, c ?., o. :. '.t . 4 / . o .o ' '
)tU- Ji ?tbAt i'p w & >tl, oi ,et;.\;/. z,,tri *
alzt/t.

tfr r-,>; t$by.Ljt- 14t JL'4 ir1t.L"$6,rc

41" n ,,bJ,;M |Ji i$,)! trt uli .S4tL^1,;

^'r:r; 
!fi. t-6',. -5,i!b( i\ g rt.,'Jui,i^) ut !7 7

(t[ /. f6t'i'i: : i2loL U V
Dari Qudamah bin lbrahim, bahwa seorang laki-laki pada masa

[Jmar bin Khaththob berge pad.a tali untuk mengambil

It Termasuk dalam kategori ini: Anak kecil, orang gila dan orang mabuk.
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madu, tiba-tiba isrrinya datang kemudian duduk di atas tali, lalu ia

berkata agar lakiJaki itu menalaknya dengan talak tiga, jika tidok,

maka ia akon memotong tali ini. LakiJaki itu mengingatknnnya pada

Allah dan Islam, namun wanita itu tidak menerima, akhirnya laki-laki

itu pun menalalmya dengan talak tiga. Setelah itu ia menemui Umar

lalu menyampaikan hal itu kepadanya, maka Umar berkata,

"Kembalilah kepada istrimu, ksrena hal itu bukanlah talak."

(Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Abu Ubaid Al Qasim bin

Salam)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Tiga hal yang kesungguhannya adaloh sungguhan dan candanya

adalah sungguhan, yaitu: Nikoh, tolok don ruiuk), hadits ini

menunjukkan, bahwa pengucapan lafazh nikah atau talak atau rujuk

atau memerdekakan yang diucapkan secara main-main (bercanda),

maka hal itu terjadi (berlaku).

Sabda beliau (ightoaq [Tertutap (akal)l), ada ulama yang

mengatakan bahwa maksudnya adalah dipaksa. Ada juga yang

mengatakan bahwa maksudnya adalatr gila, dan ada juga yang

mengatakan bahwa maksudnya adalah dalam keadaan marah. Namun

Ibnu As-Sayyid membantahnya, lalu ia mengatakan, "Jika demikian,

maka tidak pernah terjadi talak pada seseorang, karena seseorang itu

kadang tidak menjatuhkan talak kecuali saat ia marah." Abu Ubaid

mengatakan,"Ighlaaq artinya tekanan." Hadits ini dijadikan dalil oleh

mereka yang berpendapat tidak sahnya talak dari orang yang dipaksa.

Demikian pendapat segolongan atrli ilmu. Pendapat ini diperkuat oleh

hadits: *Dimaaflan dari umatht karena kesalahan, lupa, dan karena

dipalua.,,re Batrkan 'Ahta' berdalih dengan {irman Allah Ta'ala,
,,kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang

dalam beriman (dia tidak berdosa)-" (Qs. An-Nabl (16): 106), lalu ia

mengatakan, "Padahal syirik itu perkaranya lebih besar daripada

p 
Hadits shahih, diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Maksudnya adalah suatu sikap

atau perbuatan yang Aitatot * karena dipaksa, atau lupa atau kesalahan (tidak

sengaja), maka hal itu tidak dianggap.
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Sabda beliau (Apo dia itu gila?) menunjukkan bahwa
pengakuan orang gila tidak sah, begitu juga semua sikap dan
perbuatannya. Mengenai hal ini, tidak ada perbedaan pendapat.

Sabda beliau (Apa ia minum khamer?), juga menunjukkan
bahwa pengakuan orang yang sedang mabuk tidak sah. Tampaknya
penulis Rahimahullaft mengiaskan talak dari orang yang sedang
mabuk pada pengakuan orang yang sedang mabuk. Namun para ahli
ilmu berbeda pendapat mengenai hal ini. Kesimpulannya, bahwa
orang yang sedang mabuk sehingga kehilangan akal, maka talaknya
tidak berlaku, karena pada kondisi itu hukum tidak berlaku padanya.

Nabi SAW pun telah menetapkan hukumannya, maka kita tidak boleh
melampauinya dengan pendapat kita sendiri.

Bab: Talak dari Hamba Sahaya

,]nt Jt*, G- :Ju; p; W C, ;i :Jv uW d& u.t *
".i,or.. 

,:
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('Psrtxtt
3721. Dari lbnu Abbas M, ia menuturkan, "seorong loki-laki datang
lrepada Nabi SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, tuanku telah
menikahlrnnku dengan budak perempuannyo, lolu ia hendak
memisahkanku darinya?' Maka Rasulullah SAW naik mimbor
lr.emudian berssbda, 'Wahai manusia, mengapo ada seseorang di
antara kalian yang menikohkan budak laki-lakinya dengan budak
perempuannya, lcemudian ia ingin memisahkon keduanya?
Sesungguhnya talak itu di tangan suami (bukan hak majikan/. "'(HR.
Ibnu Majah dan Ad-Daraquthni)
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3722. Dari Umar bin Mu'attib, bahwa Abu Hasan -montan 

budak

Bani Naufal- memberitahunya, bahwa ia pernah meminta fawa
kepada linu Abbas mengenoi budak tski-laki yang mempunyoi istri

budak perempuan lalu ia menalaknya dua talak, kemudian kedua

budak itu merdekq, apakah yang laki-laki itu boleh melamar

perempuon itu? Ia menjawab, "Ya. Rasulullah SAW telah menetapkan
'begiti." 

(Diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi)

.'r'rt'r'r1.1 i\r1 .#;rr i-i A p ,i\,iU'4;:yr4'Q:
6+? i* & ;; i P* u, #j 

":i,ai 
i iei

3723. Dalam riwayat lainnya disebutkan: "Masih tersiso satu padamu'

Rasulullah SAW menetapkan begitu." (Diriwayatkan oleh Abu Daud'

Ibnu Al Mubarak dan Ma'mar mengatakan, "Lalu hal ini dirasakan

oleh Abu Al Hasan seperti memikul gunung yang sangat besar.")

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dalam riwayat yang

dikemukakan oleh Ibnu Manshur mengenai budak laki-laki yang

mempunyai istri budak perempuan lalu ia menalaknya dua talak,

kemudian kedua budak itu merdeka, *Laki-laki itu boleh menikahinya

dan ia masih mempunyai satu talak, berdasarkan hadits Umar bin

Mu'attib." Ia juga mengatakan mengenai masalah ini pada riwayat

Abu Thalib, "Ia boleh menikahinya, baik perempuan itu masih dalam

masa iddahnya ataupun setelah selesai masa iddatrnya." Kemudian ia

mengatakan, "Ini merupaka pendapat Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah,

Abu Salamah dan Qatadah."
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Pensyarah Rahimahulloh To'ala mengatakan: Sabda beliau
(Sesungguhnya talak itu di tangan suami (bukan hak majikan)),
banyaknya jalur periwayatan hadits ini saling menguatkan. Ibnul

Qalyim mengatakan, "'Walau hadits Ibnu Abbas [yakni nomor 3721]
ma'lul (mengandung cacat tersembunyi), namun dikuatkan oleh Al
Qur'an dan telah diamalkan oleh manusia." Ayat Al Qur'an yang

dimaksud oleh Ibnul Qayyim adalah: "apabila kamu menikahi
perempuan-perempuan yang beriman, kemudian knmu ceraiknn
mereka." (Qs. Al A\zaab (33): a9) dan "Apabila kamu mentalak
isteri-isterimu." (Qs. Al Baqarah (2): 231, 232, 236). Hadits Ibnu
Abbas ini sebagai dalil, bahwa talaknya istri seorang budak tidaklah
sah kecuali dari budak itu sendiri, bukan dari tuannya. Hadits Ibnu
Abbas yang kedua [nomor 3722) menunjukkan bahwa hamba sahaya

memegang tiga talak sebagaimana laki-laki yang merdeka. Asy-
Syaf i mengatakan, "Hamba sahaya hanya mempunyai dua talak, baik
istrinya itu wanita merdeka mapun hamba sahaya juga." Abu Hanifah
dan An-Nashir mengatakan, "Hamba sahaya hanya mempunyai dua

talak terhadap istrinya yang budak, adapun terhadap istrinya yang

merdeka, maka ia memiliki hak tiga talak seperti laki-laki merdeka."
Disebutkan di dalam Al Mughni ': "Hamba sahaya memiliki hak hinga
tiga talak bila istrinya itu seorang hamba sahaya juga. Namun iahanya
mempunyai hak dua talak bila istrinya itu seorang wanita merdeka."
Az-Zarkasyi mengatakan, "Hadits-hadits di atas adalah hadits-hadits
yang lemah, sedangkan yang dapat difahami dari ayat yang mulia:
'Talak (yong dapat dirujuk) dua kali.' (Qs. Al Baqarah (2): 229),

bahwa setiap suami mempunyai tiga talak secara mutlak." Disebutkan
di dalam Al Inshaf. "Ini pandangan yang kuat."

Bab: Mengaitkan Talak Sebelum Nikah

irr ijjYi ,c)t^i Y(i',j ..o.'rl .o
t-"p nl .;:e ?tI
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MulhtasLar Ndlul Authar - 575



'#i';i ? e-;g,'Jo't,lqu')rr'';i ;rtr1

(:(J' iu e.vtl, li
3724. Dari Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari knkeknya, ia berkats,
,,Rasulullah sAl4t bersabda, 'Tidak ada nadzar bogi seseorang

terhadap opa yang tidak dimitikinya, tidak oda pemerdekaan baginya

terhadap budak yang tidak dimilikinya dan juga tidak ada talok

baginya terhadap istri yang tidak dimilikinya-"' (HR' Ahmad dan

At-Tirmidzi, ia mengatakan, "Hadits hasan. Ini riwayat paling baik

dalam masalah ini.")

ryt ,l ,'i iv'1\') ty'Su't ,i'1t'''3!!1

3725. Diriwayatkan juga oleh Abu Dari, yang mana di dalam

riwayatnya ia menyebutkan: "dan tidak ada pemenuhan nadzar

terhadap apa yang tidak dimilikinya."

ry) r; G)b\,Uf" ili
3726. Ibnu Majah juga meriwayatkan darinya: *Tidak ado talak

baginya terhadap istri yang tidak dimilikinya."

'in \'t ,.rk',\:J'lil,b I 'i6 # 4, oi tP / )4t f
(!6 ,t i$t1 ,^, Jt

3727. Dari Al Miswar bin Makhramah, bahwasanya Nabi sAW

bersabda, "Tidak ada talak sebelum nikah, dan tidak ada

pemerdekaan sebelum memiliki. " (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Telah terjadi

ijma', bahwa tidak berlaku talak yang dilontarkan oleh yang bukan

pemegang haknya. Adapun mengaitkan talak, misalnya seorang laki-

laki berkata, "Bila aku menikahi Fulanah, maka ia tertalak." Maka
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menurut mayoritas sahabat, tabi'in dan generasi setelah mereka,
bahwa talak itu tidak berlaku.

Bab: Talak dengan Ucapan Sindiran Bila Disertai Niat Talak

,Uu *'-x,G *
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3728. Dari Aisyah M, ia mengatakan, "Rasulullah SAW memberi
lrami pilihan, lalu komi memilih beliau, dan beliau tidak
menganggapnyo sebagai sesuatu (yokni bukan talak). " (HR.Jama'ah)

:Jta ,g;'f-r;. ,*rr';i ;*ffi i' J;r ri A 
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3729. Dalam riwayat lain disebutkan: Aisyah menuturksn, "Ketika
Rasulullah SAW diperintahkan untuk memberikan hak piliih kepoda
para istrinya, beliau memulai dariku, beliau mengatakan, 'Aku akan
menyampaikan kepada suatu taworan, maka janganlah englmu
terburu-buru sampai engkau meminta pendopat kedua orang tuamu.'
Beliau telah mengetahui bahwa kedua orang tuonya tidak akon
menyuruhku untuk berpisah dengan beliau. Selanjutnya beliau
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mengatskon, 'sesungguhnya Alloh 'Azza wo Jalla telah berfirman

kepadaku, ,Hai Nabi, katokanlah kepada isteri-isterimu, 'Jilw lcamu

sekalian mengingini kehidupan dunia' al aayah 'Dan iika kamu

sekalian menghendaki (kerrcthaan) Allah dan Rasul-Nya' ol aayoh.z0

Maka qku katal(an, 'Apakah mengenai hol ini aku harus mints

pendapal kedua orang tuaku? Sungguh aku menginginkan Allqh dan

Rosul-Nyo serta negri akhirat."' Kemudian psro istri Rasululloh SAW

jugo memberikon jawabon yong somo seperti yong dilakukan oleh

Aisyah. (HR. Jama'ah kecuali Abu Daud)

J,;,ffi i' {;, *+ll$;tlstai.r'tti,#*ty *
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3730. Dari Aisyah M, bofuwa putri Al Jaun, ketika dimasukkan ke

tempat Rasulullah SAW (setelah beliau nikahi), dan beliau

mendekatinya, ia berkata, "Aku berlindung kepoda Allah darimu."

Moka beliau berkota kepadanya, "Engleau telah mengucapkan

perlindungan yang besar. Kembalilah kepoda kcluargama. " (HR' Al
Bukhari, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Dalam riwayat An-Nasa'i

disebutkan: Al Kilabiyah pada redaksi putri Al Jaun)

Hadits ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa

redaksi untuk memberi hak memilih dan ucapan "kembalilah kepada

keluargamu" sebagai talak satu, bukan talak tiga. Karena

menggabungkan tiga talak adalah makruh. Dan yang tampak, bahwa

2o Ayat dimaksud adalah: "Hai Nobi, katakanlah kepada isteri-isterimu, 'Jika

kimu sekalian mengingini kehidupan duniq dan perhiasannya, marilqh supaya

lcuberikan kepadamu mut'qh (horta) dan aku ceraikan kamu dengan cora yang

baik. Dqn iiko ko*, sekalian menghendaki (keridhaan) Allah dan Rasul'Nya

serta (kesinangan) di negri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan

bagi jiapa yrig yorg beibuat baik di antqramu pahala yang besar''" (Qs' Al
Ahzaab (33):28'29).
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Nabi SAW tidak melakukannya.

;- ;t'2-Ii.ri L 'a-6 ,ju .sU.L1 i f -rI-J ?f q.:
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lrlt. Dalam frudi,, yang mengisatrkan ketidak ikut sertaann u Xu,j
bin Malik (pada suatu peperangan) disebutkan: Ka'b menururrran,
"seteloh berlalu empat puluh hari dari yang lima puluh hari, selama
itu tidak ada wahyu yong turun. Tiba-tiba datanglah utuson
Rasulullah sAW lcepadaku lalu mengatakon, 'Rasuruilah sAW
memerintohkanmu agar menjauhi istrimu.' Maka aku tonyakan,
'Apakah aku harus menceraikanya, atou apa yang harus aku
lakukan?' Utusan itu mengotakon, 'Menjauhirrya dan rtdak
mendelratinya.' Mako aku katakon kepada istriku, 'Kembalilah
engkau kepada leeluargama "' (Muttafaq .Alaih)

U.t,s :, 6,ta\'rbii,ri(i Uy !1,*'r7 Jo|f. f i:,
',*_ ::3;j ;3j 16;'Hili :ffi i' ji, Jv :Ju ,rj
i'; j'i", ;*, *,'s:;- )jk:) ;jki $k:),;rG'i4#

(^lL';;b ;- *, -^;k.;:;t';/
3732. Disebutkan tentang orang yang mengatakan kepada istrinya,
"Engkau ditalak segini," sambil berisyarat dengan jari-jarinya.
(Jawabnya) yaitu yang diriwayatkan oleh lbnu (Jmar. Ia mengatakan,
"Rasulullah SAW bersabda, 'Satu bulan itu segini, dan segini dan
segini.' yalcni tiga puluh hari. kemudian beliau mengatakan, ,Juga

segini, dan segini dan segini.' yakni dua puluh sembilan hari. Jadi,
sekali beliau mengatakan tiga puluh dan sekali dua puluh sembilan. "
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(Muttafaq 'Alaih)
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i,,r ,u, t1 f;l: ! ,.# n' ii; i6 ,i6 ,eL as:6 ,b),b'i
'rl7:, "/1'1 'r:^;;.i i;r1r,1 .Lx io ; hr ,u, c s;;'ij ,o>a ir:,',

(itt;.. !-6 iy't
3733. Disebutkan mengertai masalah oftmg yang mengatakan kepada

istri yang belum pernah digaulinya, "Engkau ditalak, ditalak, ditalak

kemudian ditalak." (Jawabnya) yaitu yang diriwryatkan oleh

Hudzaifah, io mengatakan, "Rasulullah SAW besabda, 'Janganloh

kalian mengotakan, 'sesuai dengan leehendak Allah dan kehendak

Fulan.i Alan tetapi ucapkonlah, 'sesusi dengon kehendqk Allah
kemudian kehendak Fulan. '" (HR.Ahmad dan Abu Daud. Ibnu Majah
juga meriwayatkan yang semakna)

ffi l' )';, ,t+!i u; J,U6 ,:rFp *#'*
rt;:r, ju .ri; ;,J-'o'$Ll'€3 ri ,ii |F,'i.,:r3.1t :Jui

nr iF t'J$i',iG .&r?trir-,; o'i'rr;,i6 ta'i t11 ,.lr

i ,r;i:;.'J*41,hr ,r: u i6 * isul;a'it,,SG i ,&
(i3f igrl .,-.t

3734. Dari Qutailah binti Shaifi, ia menuturlun, "seorang prrdrio
datang lrepada Rasulullah SAW lalu berkata, 'Wahai Muhammad.

Sungguh kalian ini kaum yang baik, seandainya saja kalian tidak

menjadikan sekutu bagi Allah.' Beliau berkata, 'Mqha Suci Allah. Apa

itu?' Orang itu menjawab, 'Kalian mengatakan, 'Sesuai dengan

kehendak Atlah dan kehendokmu." Rasulullah SAW terdiam sejenaN

lalu berkata, 'Ada yang mengatakan begitu. Barangsiapa
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mengucopkon 'Sesuai dengan kehendak Allah' maka hendaklale
memisahkan, lalu mengucapkan 'kemudian sesuai dengan
kehendakma. "' (HR. Ahmad)

irr +i i :Ju' e ,4t'io',-bJ* >\L'rLi ,t',? i "'n* ,f
',*.,# 

:t J?; Jw .,sr .;i A*X fi ,*, * i';rj
trt c t., .rlt,.. tic t.. 1. c.o.. o,! . e(t c,.1.
*: J--.>l ol2;) .oJj-,Jr. Al # _1.. _E (gil ,=;L+Jl

t . ".,(gu''r
3735. Dari Adiy bin Hstim, bohwa seorang khatib menyampaikan
khutbah di hadapan Nabi SAI{, orang itu mengatakan, "Barongsiapa
menaati Allah dan Rasul-Nya mala ia telah berlaku lurus, dan
barangsiapa durhalra terhadap lceduanya maka ia telah sesat." Moka
Rasulullah SAI{ berkata, "Engkau khatib yang buruk, ucapkonlah,
'Dan borangsiapa durhako terhadap Allah dan Rasul-Nya."' (HR.
Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

Ir 'ffi it S?; i6 'iti ,i;:; i: ,sj, v $)it'* * ?'i:,
A..a,tt,

"ori.l> .::5i-'ri yrF t6ri*i n *;*'fu'41.;jr'-,?tr
(^)'

3736. Disebutkan tentang orang yang menalak istrinya di dalam hati.
(Jawabnya) yaitu apo yang diriwayatknn oleh Abu Hurairah:
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah melewatkan (yakni
tidak menganggap) pada umatlat apa-apa yang terdetik di dalom
hatinya selama ia tidak melakukannya atau mengucapkannya."
(Muttafaq 'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(dan beliau tielah mengonggopnya sebagai sesuotu), yakni tidak
menghitungnya. Dalam riwayat Muslim disebutkan: "tidak
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menganggapnya sebagai talak." Hadits ini sebagai dalil bagi yang

berpendapat bahwa pemberian hak pilih tidak dianggap sebagai talak

bila si istri memilih tetap bersama suaminya. Demikian pendapat

Jumhur sahabat, tabi'in dan para ahli fikih, namun mereka berbeda

pendapat bila si istri memilih dirinya, apakah itu satu talak raj'iy
(talak yang bisa dirujuk) atau talak bain (talak yang tidak bisa dirujuk

kecuali dengan akad nikah baru) atau talak tiga (talak yang tidak bisa

dirujuk kecuali setelah si wanita menikah dengan suami lainnya)? At-

Tirmidzi mengemukakan pendapat: Dari Ali RA: bahwa bila si wanita

memilih dirinya, maka itu adalah talak satu Dain. Namun bila si

wanita memilih suaminya, maka itu adalah talak satu rai'iy.Dari Zaid

bin Tsabit: bahwa bila si wanita memilih dirinya, maka itu adalah

talak tiga. Namun bila si wanita memilih suaminya, maka itu adalah

talak satu bain. Day'r Umar dan Ibnu Mas'ud: bila si wanita memilih

dirinya, maka itu adalah talah satu bain. Adaiuga riwayat lainnya dari

mereka berdua yang menyatakan bahwa itu adalah talak rai 'ly. Bila si

wanita memilih suaminya, maka tidak terjadi talak. Pendapat Jumhur

diperkuat dari segi makna, yaitu bahwa memberikan hak pilih adalah

karena adanya keraguan antara dua pilihan, bila si istri memilih talak,

berarti keduanya telah menetapkan satu pilihan, sehingga ketika si istri

memilih dirinya berarti itu adalah cerai, dan bila ia memilih suaminya

berarti itu tetap dalam ikatan pernikahan (tidak terjadi perceraian).

Abu Hanifah sependapat dengan Umar dan Ibnu Mas'ud, yaitu bila si

istri memlih dirnya, maka itu adalah talak satu bain.

Disebutkan di dalam Al Muqni': Bila suami mengatakan,

'pilihlah dirimu' maka si istri tidak tertalak lebih dari satu talak,

kecuali bila sang suami menyatakan lebih dari satu talak. Sang istri

tidak berhak menyatakan talak (dalam kasus pemberian hak pilih ini)

kecuali ketika ia masih di tempat (yakni di tempat perbincangan) dan

selama keduanya belum melakukan aktifitas lain yang memutuskan

perbincangan itu, kecuali bila suami memberikan lebih dari itu. Bila

suami memberikan hak pilih selama hari ini, atau menyerahkan

perkaranya pada istrinya, lalu si istri mengembalikan atau si suami

menarik kembali atau menggaulinya, maka gugurlah pemberian hak
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pilih itu. Kemudian disebutkan di dalam catatan kaki: Istri tidak
berhak menyatakan talak kecuali ketika ia masih di tempat ... dst. Ini
pendapat yang dikemukakan oleh mayoritas ahli ilmu.

Ucapan perawi (kemboliloh kepado keluargamu)
menunjukkan, bahwa orang yang mengatakan kepada istrinya,
'kembalilah kepada keluargamn' dengan maksud talak, maka itu
adalah talak. Namun bila ia tidak bermaksud talak maka wanita itu
tidak tertalak dengan ucapan ini, sehingga ucapan ini merupakan
sindiran talak, karena pernyataan yang sudah jelas tidak perlu
dikaitkan dengan niat. Demikian menurut golongan Syaf i, golongan
Hanafi dan mayoritas golongan Al Utrah.

Hadits Ibnu Umar tentang sabda Nabi SAW yang
menyebutkan jumlah hari dalam satu bulan telah dibahas pada kitab
puasa. Penulis mengemukakannya di sini adalah sebagai dalil sahnya
penyebutan jumlah dengan isyarat jari dan itu berlaku walaupun tanpa
diucapkan dengan lisan. Jadi, bila seorang suami mengatakan kepada
istrinya, "Engkau ditalak segini" sambil mengisyaratkan tiga dengan
jarinya, maka itu adalah talak tiga.

Penulis juga mengemukakan hadits Hudzaifah dan hadits

Qutailah sebagai dalil bahwa suami yang mengatakan kepada istrinya
yang belum pernah digauli, "Engkau ditalak, dan ditalak" adalah
sebagai satu talak. Karena sesuatu yang sudah pasti tidak perlu kepada
yang lainnya, maka yang kedua itu sia-sia (tidak berarti). Berbeda
artinya bila sang suami mengatakan, "Engkau ditalak, kemudian
ditalak" maka ini berarti saat itu terjadi talak pertama kemudian
disusul dengan talak kedua setelah ia menerima itu. Karena kata 'dan'
berfungsi sebagai penggabung, sehingga walaupun dua talak
diucapkan tapi penggabungannya menggunakan kata 'dan' maka
keduanya menjadi setara, sehingga dianggap satu. Berbeda dengan
kata 'kemudian', kata ini berfungsi untuk mengurutkan yang disenai
tenggang, sehingga sang suami seolah berada di suatu posisi setelah
menjatuhkan talak, kemudian disusul dengan talak lainnya. Inilah
yang bisa saya tangkap dari maksud penulis mencantumkan kedua
hadits ini.
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Disebutkan di dalam Al Muqni': Bila suami mengatakan

kepada istrinya yang sudah pernah digauli, "Engkau ditalak, engkau

ditalak" maka ia tertalak dua, kecuali bila sang suami meniatkan

bahwa ucapan keduanya itu sebagai penegasan atau untuk

memahamkannya. Bila ia mengucapkan, "Engkau ditalak lalu ditalak"

atau "kemudian ditalak" atau "ditalak satu bahkan talak dua" atau

"bahkan talak satu" atau "ditalak satu lalu setelahnya talak satu" atau
..sebelum talak satu", maka itu berarti wanita itu ditalak dua. Bila

ucapan itu ditujukan kepada istri yang belum pernatr digauli, maka

dengan talak pertama sudah Dain, sehingga tidak memerlukan yang

setelahnya. Bila sang suami mengatakan, "Engkau ditalak satu disertai

satu talak" atau "beserta satu talak" atau "ditalak dan ditalak', maka

wanita itu tertalak dua. Begitu juga bila sang suami mengucapkan,

"Engkau ditalak, ditalak dan ditalak" maka wanita itu tertalak tiga,

baik sudah pernah digauli maupun belum pernah digauli. Demikian

pendapat Malik, Al Auza'i, Al-Laits dan Rabi'ah serta Ibnu Abi Laila.

Sedangkan Ats-Tsauri dan Asy-Syaf i mengatakan, "Itu berarti satu

talak. Karena ia telah memberlakukan yang pertama sebelum yang

kedua. Sehingga yang kedua itu tidak terjadi talak lainnya. Karena

kata .dan' berfungsi untuk menggabungkan, sehingga dengan kata

'dan' tidak terjadi peng$rutan."

Penulis juga mengemukakan hadits Abu Hurairah sebagai dalil

bahwa suami yang menceraikan istrinya dengan hati tanpa

mengucapkan dengan lisannya, maka tidak terjadi talak. Karena

bisikan hati itu dimaalkan bila mengandung dosa, sehingga demikian

pula dalam hal-hal yang mubah, sehingga tersiratnya talak di dalam

hati atau munculnya keinginan talak di dalam hati tidak sama

hukumnya dengan mengucapkan kalimat talak. Setelah menyebutkan

hadits ini At-Tirmidzi mengatakan, "Pengamalan hadits ini menurut

ahli ilmu, bahwa bila seorang laki-laki menyatakan talak di dalam

hatinya, maka tidak terjadi talak selama ia belum mengucapkannya."
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KITAB KHULA' (TALAK TEBUS)
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3737. Dari lbnu Abbas, ia menuturkan, "lsteri Tsabit bin Qais bin
Syammas datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, 'Wahai

Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit karena masalah agama dan

tidak pula karena akhlak, hanya saja alru takut kekufuran dalam

Islam2t.' mako Rasulullah SAI( bersabda, 'Apakah engkau mau

mengembalikan kebunnya?' Wanita itu menjawab, 'Yo.' Selanjutnya

Rasulullah SAW berkata (kepada Tsabit), 'Terimalah kebun itu dan

ceraikanlah ia dengan satu talak. "'(HR.Al Bukhari dan An-Nasa'i)

r-; nr, :',;w W dtJi'rL aVLi,u"t? /t;r
Y ,r;d)i g y3t i;i';{*t ,* ot l)'€ 

"y 
JL ,=if

i;ii .rt ,',lv e'A;; ^lL'i\:;i ,W'olt q J6 ,#. Lt+i

2r Maksudnya: Akhlak kufur setelah Islarn'dan tidak sejalan dengan suami serta

sering terjadinya percekcokan, karena hal itu seringkali terjadi, maka aku
meminta cerai.
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3738. oori tiru Abbas, balwasanya lo*itot binri salul darang

menemui Nabi SAW lalu berkata, "Demi Allah aku tidak mencela

keagamaan moupun akhlak Tsabit, hanya saia aku takut teriadi

kekufuran dalom Islam, dan aku tidak tahan dengan kemarohannyo,

maka Nabi SAW bertarrya lrepodanya, "Apokah engkau msu

mengembolikon kebunnya?" wanito itu meniawab, "Ya"' Kemudisn

Rasulullah SAW menyurubtyo (Tsabit) untuk mengambil kcmbali

kebun darinyo dan tidsk lebih dori ilz. (HR. lbnu Majah)

'3i Eilt ;V,r,tb i "3; rili,{n * €3',f
)';, il#.6?i;i,Ui# i' * 4'^k Ci'6:r;
;a!L q ,t!tli*:li Jv' 7t dW lt J';:, ,l|,6.8 io'

i;rr* i;tf m ir' i-, 6;i;.,* 'jti W,Yi
(,;rJt;ti> .V\.'#t

3739. Dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, baltwasonya Tsabit bin

Qais bin syammas memuhtl istrinya sehingga tongannya patah,

istrinya itu yang bernama Jamilah binti Abdullah bin Ubay, lalu

soudara istrinya menghadap Rosulullah SAW untuk mengadukan

Tsabit, kemudian Rasulullah SAI{ mengirim utusan kepada Tsabit

untuk menyampaikon, "Ambillah mahar yang telah engkou berikan

kepadanya dan ceraikanlah ia." Tsobit menjawab, "Ya." selaniutnya

Rasulullah SAW menyuruh wanito itu untuk menunggu satu kali haid,

setelah itu kembali kepada keluargattya. (HR'An-Nasa'i)
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3740. Dari lbnu Abbqs, bahwasanya istri Tsabit bin Qois meminta
cerai dari suaminya, lalu Nabi SAIT menyuruhnya untuk menjoloni
iddahnya selama sqtu kali haid. (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi, ia
mengatakan, "Hadits hasan gharib.')

6;i;,ffi i' {;; y,rb l*iil tllt;l# *{3t*
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3?41. Dari Ar-Rubayyi' Ointi Uu'*u*idz, balwasonya ia pernah
meminta cerai pada masa Nabi SAW, lalu Nabi SAW menyuruhttyo -
atau ia disuruh- untuk menjalani iddah selama satu leoli ftaid. (HR.
At-Tirmidzi, dan ia mengatakan, "Hadits Ar-Rubalyi' yang shalrih
adalah yang menyebutkan bahwa ia disuruh untuk menjalani iddah
selama satu kali haid.")

i i' * -;:rb uk {b i,i'i rt'oi, }1r,4i'*
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3742. Dari Abu Az-Zubair, bahwasarrya Tsabit bin Qais bin Syammas

memperistri putrinya Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana ia
memberi mahar dengan kebunnya. Kemudian Nabi SAW berkata
kepoda wanita itu, "Apakah engkau mou mengembalikan kebunnya
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yong telcrh diberikan kepadamu?" wonitT itu meniawob, "Ya, bahkan
'dengan 

tambahan." Maka Nabi SAW bersabda' "Adapun

tani'bahannya, ridak perlu, tapi cukup lcebunnyo saia." Wanito itu

menjawab, ,,Ya." Kemudisn beliau mengombal kebun itu dan

meiceraikannyo (dari Tsabit). Ketika berita ini sampai lcepada Tssbit

bin Qais, ia berkata, "Aku menerimo keputusan Rosulullah sAw."

Gn]eO-naraquthni dengan isnad sha6ih, dan ia mengatakan, "Abu

Az-Ztbair mendengarnya lebih dari seorang"')

Pensyarah Rahimahulloh Ta'ala mengatakan: ucapan perawi

(istri Tsabii bin Qais), disebutkan pada riwayat lbnu Abbas dan Ar-

Rabyyi',bahwanu.unyuadalahJamilah,sedangkanpadariwayat
Abu Az-Zubair bahwa namanya adalah Zunab. Riwayat pertama lebih

shahih. sedangkan pada riwayat Ibnu Abbas yang lainnya disebutkan

Binti Salul (putrinya Salul), sedangkan pada riwayat Al Bukhari

disebutkan Binti Ubay (putrinya Ubay), disebutkan pada riwayat ini,

bahwa wanita itu adalah saudarinya Abdullah sebagaimana yang

dinyatakan oleh Ibnu Al Atsir dan dikuatkan oleh penelusuran An-

Nawawi, keduanya menegaskan bahwa pendapat yang menyatakan

bahwa wanita itu adalah Binti Abbdillah (putrinya Abdullah) adalah

hanya dugaan PerawinYa.
Sabda beliau kepada Tsabit (Terimolah kebun r'ln), disebutkan

di dalam Al Fatfr: Ini merupakan petunjuk dan perbaikan, bukan

wajib, karena tidak ada yang menunjukkan sesuatu yang mengalihkan

Illukn*yu dari makna hakiki. Sehingga dengan begitu menunjukkan,

bahwa laki-laki boleh mengambil iwadh (harta pengganti) dari istrinya

bila istrinya itu tidak mau melanjutkan berumah tangga bersamanya'

Ucapan perawi (seloniutnya Rasulullah SAW menyuruh

wonita itu untuk menunggu satu kali haid), ini sebagai dalil orang-

orang yang berpendapat 
-buh*u 

khulu' (talak tebus) adalah fasakh

g.n!g,rg*u, tali pernikahan), bukan talak. Sebab, bila ini termasuk

tufuf,1."t" NaUi SaW tidak membatasinya hanya dengan satu kali

haid. Mereka berdalih dengan ayat "Talak (yang dapat diruiuk) dua

kali.' (Qs. Al Baqarah (2): 229), kemudian Allah menyebutkan
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tebusannya setelah pernyataan tadi "Kemudian jika si suami
mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak
halal lagi baginya hingga dia kswin dengan suami yang loin." (Qs. Al
Baqarah (2): 230). Sedangkan oftmg-orirng yang berpendapat bahwa
khulu' adalah talak, berdalih dengan riwayat yang disebutkan pada
hadits Ibnu Abbas, yaitu perintah Nabi SAW kepada Tsabit untuk
menalak. Namun pendapat ini dibantatr dengan hadits wanita yang
mengalami sendiri pengalaman tersebut, yaitu yang disebutkan dalam
riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Malik dengan lafazh "wa khalli
sabiilaho" (dan ceraikanlah ia), yang mana wanita yang mengisahkan
pengalamannya itu lebih mengetahui tentang maksud redaksi tersebut.
Lain dari itu ada juga riwayat lainnya yang menyebutkan perintah
untuk melepaskannya, yaitu hadits Ar-Rubayyi' dan Abu Az-Zubair
serta hadits Aisyah yang terdapat dalam riwayat Abu Daud dengan
lafazh "wa faariqhaa" (dan pisahkanlah ia). Juga hadits Ar-Rubayyi'
dalam riwayat An-Nasa'i dengan lafazh"wa talhaqu bi ahlihaa" (dan
kembali kepada keluarganya). Riwayat orang banyak ini lebih kuat
daripada riwayat satu orang. Kemudian dari itu, telah diriwayatkan
juga dari Ibnu Abbas tanpa menyebutkan kata talak, karena Ibnu
Abbas termasuk mereka yang berpendapat bahwa khulu' adalah

fosokh.
Sabda beliau (Adopun tambohannya, tidah perlu), ini sebagai

dalil bagi yang berpendapat bahwa iwadh (harta pengganti) dari istri
tidak lebih dari jumlah mahar yang telah diberikan suami kepadanya.
Hal ini juga ditegaskan oleh riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu
Majah dan Al Baihaqi dari hadits Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi SAW
menyuruh Tsabit untuk mengambil kembali kebun itu dan tidak lebih
dari itu. Dalam riwayat lainnya disebutkan, bahwa beliau tidak
menyukai untuk mengambil lebih dari yang telatr diberikan kepada
istrinya itu.
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KITAB RUJUK DAN BOLEHNYA SUAMI PERTAMA

UNTUK MERUJUK

,,'r;j'$i'#L c;;; -uiL$t) ;t;; n'r € ,r& i.t e
'oi'*:;, ,3i {w,g'rie i' 'd" t1;;3;'.l"it ,-;ri
'#' ,,6i tiftL oi q;,'r;l;{ ii;r'uu ti1 ors'Sv'St

';_frt; ,!rr,'r$ ir;) .Ai 4:t; 'd>ti,tr) gu5

3743. Dari lbnu Abbas tentangfirman Allah Ta'ala, "Wanita-wanita

yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga lcali quru'.

Tidak boleh mereka menyembunyikan opa yang diciptakan Allah
dalam rahimnya." (Qs. Al Baqarah (2): 228), "Yaitu bila seorang

taki-laki menalak istrinya, maka ia lebih berhak untuk merujuknya,

walaupun telah menalaknya tiga talak. Kemudian hal itu dihapus

dengan ayat, 'Talak (yang dapat dirujuk) dua kati.' (Qs. Al Baqarah
(2): 229).'' (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

'oi it-i 11 'o;lryt irU p:Sg o$t ;,k ,'.lu a$.G'*;|;'*
'ri ij iy W'o* ,:1, €e, q;:;rt tiy ^{r1r €i ,tlil-
.r",;3 4ri.t:'qW $iLi I i'; ,f:;y ,y;ie & ,:;ri
',# oi,tf*-,.L 'J dii ,$frLl 'iu 

tari ;-:{i,Uu
"*3J,q:?G,-*,:G )s'a;; T ii';r 4i .,ll;t,
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3744. Dari Urvah, dari Aisyah, ia menuturkan, "Dulu, laki-laki bisa
menalak istrinya sesukanya, sehingga wanita yong telah ditalaknya
kembali menjadi istrinya bila laki-laki itu merujuknya ketika mqsih
dalqm masa iddah, walaupun itu terjadi hingga serotus kali talak atau
lebih. Bahkan qda laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, 'Derni

Allah, aku akan menalakmu sehingga engkau tertalak bain dariku dan
aku tidak menampungmu-' Istrinya itu berkata, 'Bagaimana itu?'
LakiJaki itu menjawab, 'Aku menalakmu, kemudian setiop kali
hampir habis iddahmu, aku merujulonu. "' Kemudian wanita itu pergi
menemui Aisyah, lalu menyampaikan perihalnya, nomun Aisyah diam
(tidak punya jawaban), hingga Nabi SAll datang, lalu Aisyah
memberitahunya, mako Nabi SAW pun terdiam hingga turunlah ayat,
"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yong ma'ruf atau menceraikan dengan coro yang baik. "
(Qs. Al Baqarah (2): 229). Aisyah melanjutkan, "setelah itu orang-
orang memberlakukan ketentuan talak ini, baik yang telah menalak
maupun yang belum. " (HR. At-Tirmidzi)

3745. Diriwayatkan juga dari Urwah secara mursal, dan ia
menyebutkan, bahwa riwayat itu lebih shahih.

$kG
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Dari Imran bin Hushain, bahwasanya ia ditanya tentanS.seorang loki-

laki yang menceraikon istrinya, kemudian ia menggaulinya, yang

mano dalam kasus ini tidak ada saksi terhadap talaknya dan tidak

pula terhaclap rujuknyo, mako Imran mengatokon, "Engkau

menceraikan tidak sesuai sunnah dan meruiuk tidak sesuai sunnah.

Persaksikanlah atas penalakannya dan persaksikanlah atas rujuknya.

Dan jangan engkau ulangi." (Diriwayatkan oleh Abu Daud. Juga

diriwayatkan oleh Ibnu Majah namun tanpa redaksi "Dan jangan

engkau ulangi.")

\asu, J|qj'tl;!/ :Jw q"ir ai:i, ')L a c{., ,;1t
t
//rlt;Ati$11 .,11i-*G"s+'s'^i# G'rk $ ,'l

3746. Dari Aisyah, ia menuturlkon, "Istri Rifa'ah Al Qtuiazhi kepada

Nobi SAW, lalu ia berkata, 'Aku telah diperistri oleh Rifa'ah Al

Qurazhi, lalu ia menalakku denga talak habis (alak tiga). Setelah itu

aku menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zuboir, hanya soja ia
hanyalah seperti ujung baju22.' Makn beliau pun berkta, 'Apakah

engkou ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak, sampai engkau

merasakah madunya don ia merasal<an madumu."' (HR. Jama'ah)

.#'fit "^# p uijir'r'rt>'o_l}a
3747. Namun dalam .i*uyrt iO" i*i adalah *utnu iwayx ni

tanpa menyebutkan kedua suami istri itu.

22 Ini sebagai bentuk ungkapan tentang kelemahan seksual.
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3748. Dari Aisyah, bahwasanya Nobi SAll/ bersabda, "Madu (yang

dimaksud itu) odalah jima' (persetubuhan)." (HR. Ahmad dan An-
Nasa'i)

sl_i)fi -{f.,,*'*f;r';.3-b'St f W a' iJ ,F,Ju'#;t *
..,_li jt!."/
t4relbr- e F

t!."t t, ct. , ,.1. t rTti t. -i ,.t a..
g.l J:,.J' €lS :'ur dl'-e tft $2.}i' a'*,?tV'r:;i')

l.c 1!..
(-t->,1 ol_1;) .r .Jr a;k & t 

' 

ju r,,tiiit J-', Jt
3749. Dari lbnu (Jmor, ia menuturkan, "Nabiyullah SAW iOoro
tentang seorang laki-laki yang manalak tiga istrinya, lalu wanita itu
dinikahi oleh lakiJaki lain, kemudian mereka metup tirai (yakni
menutup pintu komar berduaan saja), setelah itu, suaminya (yang
kedua) itu menceraikannya sebelum digauli. Apakah wanita itu boleh
menikah lagi dengan suami pertamanya? Beliau menjowab, 'Tidak,

sampai ia merasakan madunya. "' (HR. Ahmad)

.iii Wt;,? ;i'w.k \ lv : )uj,!o.Atj
3750. Diriwayatk* irgu oleh en-Nu.ii, dan ia menyebutkan:
"Beliau bersabda, 'Wanita itu tidak halal (tidak boleh menikah lagi)
dengan suami pertamanya sehingga ia digauli oleh suami lainnya."'

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Para salaf
berbeda pendapat mengenai laki-laki yang merujuk istrinya. Al Auza'i
mengatakan, "Bila ia menggaulinya berarti telah merujuknya."
Demikian juga yang dikemukakan oleh sebagian tabi'in. Malik dan
Ishaq juga mengemukakan pendapat seperti itu disertai syarat bahwa
laki-laki itu meniatkan untuk merujuk. Ulama Kufah berpendapat

akc'ii

24./.
t. tz -l te-

t'\0{ J-+ or J+
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seperti Al Auza'i dan menambahkan, "Walaupun laki-laki itu hanya

menyentuhnya karena syahwat, atau memandang kemaluannya karena

syahwat." Sementara Asy-Syaf i mengatakan, "Rujuk itu hanya

terjadi dengan perkataan." Alasan Asy-Syaf i, karena talak itu
menghilangkan tali pemikahan, demikian juga pendapat Imam Yahya.

Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, karena masa iddah

adalah masa untuk memilih, dan menentukan pemilihan itu boleh

dengan ucapan dan bolehjuga dengan perbuatan.

Hadits Aisyah menunjukkan haramnya menimbulkan madharat

dalam rujuk, karena hal itu termasuk dalam cakupan firman Allah

Taiala, "dan ianganlah kamu menyusahkan mereka." (Qs. Ath-

Thalaaq (65): 6), sedangkan yang terlarang itu adalah karena hal

tersebut rusak sehingga menimbulkan batalnya (tidak sahnya hal

tersebut). Hal ini ditunjukkan pula oleh firman Allah Ta'ala, "iiko
mereka (para suami) itu menghendaki ishlah." (Qs. Al Baqarah (2):

228). JadL semua rujuk yang tidak dimaksudkan untuk perbaikan

tidak termasuk rujuk yang disyari'atkan.

Hadits Imran bin Hushain dijadikan dalil oleh mereka yang

berpendapat wajibnya ada saksi dalam rujuk. Namun Abu Hanifah dan

Asy-Syaf i dalam salah satu pendapatnya menyatakan tidak wajibnya

ada saksi. Di antara dalil yang menunjukkan tidak wajibnya ada saksi

dalam rujuk adalah, bahwa telah terjadi ijma'(konses ulama) tentang

tidak wajibnya ada saksi dalam talak. Maka rujuk pun seperti itu.

Kendati demikian, mereka yang tidak mewajibkan adanya saksi dalam

ruj uk telah menganj urkannya.

Pensyarah juga mengatakan: Hadits Aisyah menunjukkan,

bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh suami tidak menghalalkan

wanita itu untuk bisa menikah kembali dengan suami pertamanya

setelah suami kedua menceraikannya, kecuali bila ketika

menggaulinya suami kedua itu disertai dengan kenikmatan, sehingga,

bila tidak demikian, misalnya karena impoten atau anak kecil, maka

persetubuhan itu tidak cukup (untuk menghalalkannya menikah

kembali dengan suami pertamanya) menurut pendapat yang kuat di

antara dua pendapat ulama.
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KITAB IL.A'

(SUMPAH TIDAK MENGGAULI ISTRI)
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3751. Dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah, ia menuturkan,
"Rasulullah SAW meng-ila' para istrinya dan mengharamkan (atas

dirinya), kemudian menjadikan yang telah diharamkan (atas dirinya)
itu halal kembali, dan beliau membayar tebusan sumpahnya." (HR.
Ibnu Majah dan At-Tirmidzi. Disebutkan juga, bahwa diriwayatkan
juga dari Asy-Sya'bi secara mursal, dan itu lebih shahih)

@U'7*i
3752. Dari lbnu Umor, ia menuturkan, "Setelah berlalu empat bulan,
(ila') dihentikan sehingga suami menalak istrtnya, nomun tidak
terjadi talak sehingga suami menjatuhkan talak, yakni suami yang
meng-ila'." (Dikeluarkan oleh Al Bukhari, dan ia menyebutkan,
"pendapat ini juga berasal dari Utsman, Ali, Abu Darda, Aisyah dan

dua belas sahabat Nabi SAW lainnya.")
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Ahmad bin Hanbal mengatakan dalam riwayat Ali bin Abu

Thalib, ..Umar, Utsman, Ali dan Ibnu Umar mengatakan, "Orang yang

meng-i/a' dihentikan setelah empat bulan. Kemudian ia memilih

untuk menghentikan sumpahnya atau menjatuhkan talak"'

i.3r -,t;bi > te.,',*'^12 *tii,iu ,Li i. otLli *
('ai rf"tr:'e.U, I1t . ;y', i1'$ir,W

Dari Sulaimsn bin Yosar, ia menuturkan, "Alat mengetahui lebih dari

sepuluh orang sahobat Nabi SAW yang kesemuanya menghentikon

arang yang meng'ilo'." (Diriwayatkan oleh Asy-Syaf i dan Ad-

Daraquthni)

":-)Jr'F|1t.'lt- :'Jv,fi yri * i9'Sri i k'*
',# &?6y; iiv,4,h'*ffi dt7*i

(l#.,titt !'r:r) .:6Ib rb;vL'i G\| Y"i r'i
Dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, balrwasanya ia

menuturkan, "Aku telah menanyakan kepada daa belas orang sahabat

Nabi SAll tentang laki-laki yang meng-ila' istrinya, merekn semuo

mengatakan, 'Tidak ada kewaiiban apa-apa atasnya hingga mencapai

empat bulan. Lalu setelah itu dihentitran bila ia mau, dan bila tidak

maka ia menjatuhftan talak. "'(Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Secara

etimologi, ila' berarti sumpah. Sedangkan menurut terminologi

syari'at, ila' adalahsumpah suami untuk tidak menggauli istrinya.

ucapan perawi (mengharamkan), disebutkan di dalam Ash-

shafuifoain, bahwa yang diharamkan Rasulullah sAw atas dirinya itu

adalah madu. Ada juga yang mengatakan bahwa yang beliau

haramkan atas dirinya itu adalah Mariyah (budak beliau). Ibnu

Marduwiyah telah meriwayatkan dari jalur Aisyah yang memadukan

- 
(,'l
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antara kedua riwayat ini. Masa i/a' beliau (sumpah beliau tidak
menggauli para istrinya) itu adalah selama satu bulan. Namun ada
perbedaan pendapat mengenai masa ila', Jumhur berpendapat bahwa
masanya adalah selama empat bulan atau lebih. Mereka mengatakan,
"Bila seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama
kurang dari empat bulan, maka tidak termasuk kategori,l/q'." Ath-
Thabarani dan Al Baihaqi mengeluarkan riwayat dari 'hadits Ibnu
Abbas, yang mana ia mengatakan, "Ila'nya orang-orang jahiliyah
adalah selama satu tahun dan dua tahun. Lalu Allah menetapkan
selama empat bulan. Sehingga, suami yang meng-i/a' istrinya kurang
dari empat bulan maka tidak termasuk l/a'." Jumhur berpendapat,
bahwa suami tidak harus diminta untuk menghentikan ila'nyasebelum
berlalu empat bulan. Mereka juga berpendapat, bahwa talak yang
terjadi pada masa ila' adalah talak roj 'ry (talak yang bisa dirujuk).
Demikian juga pendapat yang menyatakan, bahwa bila telah berlalu
empat bulan, maka ila'itu menjadi talak, walaupun sang suami tidak
menjatuhkan talak. Ath-Thabari meriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud
dan Zaid bin Tsabit, bahwa bila telah berlalu empat bulan, dan sang
suami tidak menghentikan ila'nya, maka istrinya tertalak dengan talak
bain (tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad nikah baru dan mahar
baru).

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Bila sang suami tidak
menghentikan ila'nya dan ia menjatuhkan talak setelah masa ila'nya,
atau hakim (pengadilan) menetapkan talak, maka talak itu adalah talak
raj'iy (talak yang boleh dirujuk), demikianlah yang diturfukkan oleh
Al Qur'an. Bila sang suami merujuknya, maka ia harus menggauli
istrinya setelah rujuk itu bila sang istri memintanya, dan tidak
mungkin rujuk kecuali dengan syarat ini. Kemudian dari itu, karena
Allah telah menetapkan bahwa rujuk itu adalah untuk tujuan damai
(memperbaiki kondisi), sebagaimana firman-Nya, "Dan suami-
suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika merekn
(para suami) itu menghendaki ishlah." (Qs. Al Baqarah (2):228)
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3753. Dari Sslamah bin Shakhr, ia menuturkan, "Aku sdalah loki-lqki
yang dionugeri kemampuan menggouli wanita yang tidak
dianugerahkan kepada yang seloinku. Ketika tiba bulan Ramadhsn,
alru menzhihor istriku, hingga ketika telah berlalu Ramadhan aku
khawatir akan melakuksn sesuatu, maka aku berusaha menahan diri
hinggo siang hari, namun aku tidak kuasa menahan diri. Ketika suatu
malam ia melayaniku, tiba+iba koinnya tersingkap, maka aku pun
memeluknya. Pagi harinya, aht menemui ksumku, lalu aku sampaikan
kepada mereko periholku, aku katakan kepada mereka, 'Temanilah
aku menemui Rasulullah SAll untuk menyampaikan kepadanya
tentang perkaraku ini.' Namun mereko mengatakan, 'Demi Allsh lumi
tidak akon melakukannya. Kami khawatir akan turun Al Qur'ain
mengenai kami, atau Rasulullah SAW akan mengatakan sesuatu pada
kami, sehingga ada cela pada kami. Engkou berangkat sendiri saja,
dan lahtlran yang perlu engkau lalrukon.' Moka aht pun pergi, hingga
ketika aku telah bertemu dengan Nabi SAW, aku memberitahu beliau
tentang perkaraku. Beliau bertanya kepadaku, 'Engkau melakukan
itu?' Aku jawab, 'Ya. Aku melahtkan itu.' Beliau bertanya lagi,
'Engkau melakukan itu?' Aku jawob, 'Ya. Aht melakukan itu.' Beliau
bertanya lagi, 'Engkau melakukan itu?' Aku jawab, 'Ya. Begitulah
yang aku lakukon. Maka tetapkanlah ketentuan Allah 'Azza wa Jolla
terhadapku. Aku akan bersabar' Beliau bersabda, 'Merdekalanlah

seorang budak.' Aku langsung menepuk ujung kedua lututku dengan
kedua tangan sambil mengatakan, 'Tidak. Demi Dzat yang telah
mengutusmu dengan kebenaran. Aku tidak memiliki selainnya.' Beliau
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berkata lagi, 'Berpuasalah dua bulan berturut-turut.' Aku berkata,

'Wahai Rasulullah, opakah karena yang telah aku lokukan itu, tidak

ada yang lainnya kecuali berpuasa?' Beliou berkctta,

'Bershadaqhlah.'Aku berkata lagi,'Demi Dzat yong telah

mengutusmu dengan kebenaran. Sungguh kami tidur pada malam hari
disertai.dengan rasa lapar karena kami tidok mempunyoi makanan.'

Beliau berkata lagi, 'Berongkatlah engkau kepada pemegang

shadoqah Bani Zuraiq, katokan kepadanyo agqr membayarkannya

kepadamu, lalu berilah malcan atos namomu sebanyak satu wosaq

(yaitu 60 sha') kurma kepada enam puluh orang miskin, kemudian

sisanya engkau gunakan untuk keperluan dirimu dan keluargamu.'

Setelah itu aku kembali kepada kaumku, lalu aku katakan, 'Aku dapati

pada leolian kesempitan dan pandangon yang buruk, sementara pada

Rasulullah SAIY aku dapatkan kelapangan dan keberkahan. Beliau

telah memerintahkan kepadaku ogar mengambil shadaqah kalian,

maka bayarkanlah kepadaku.' Lalu mereka pun membayorkannya

kepadaku." (HR.Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi,ia mengatakan,

"Hadits hasan.")

,iu,k)oi'# E'i tuJ;rt eW U' f fr i * 7
d€:^,'.!b ft'i.t \.,1 .i;rtiruk

3754. Dari Salamah bin Shakhr, dari Nabi SAW, tentang kewaiiban

orang yang telah menzhihar istrinya sebelum menebusnya, beliau

mengatakan, "Sottt kaffarah." (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

'* yY itbLi ffi Ut'of,? ;;, a^L';? a.r- ",r) I
h':,> .Y *,P.'ai: t rye'+i, Jw,GG'F

G6..,o:+'#1:n'
3755. Dari Abu Salamah, dari salamah bin sholchr, balrwasanya Nabi

SAW memberinya satu tandan htrma yong berisi lima belas sha', lalu
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beliau bersabda, "Berilah makan kepoda enom puluh orong miskin,

masing-masing satu mud." (HR. Ad-Daraquthni. At-Tirmidzi juga
meriwayatkan yang semakna)

,:,:r;t.ilvf # d, ;i>*, oi,r,* i,*i* *
QL'.;V ,'61;t.q c'.bG uif ,i' J';) U ilut ,t e;
!i, 'ji .\tt:t!;'1r3,u1 JLLlr3t1 :jui .kf'of '#

irlly .trr ':);i i'F & tl::Fyi ,iti .,5t i*'e rij6i3

dsL-i,'ai* r"&i rt,,*,Al
3756. Dari llcrimah, dari lbnu Abbas, balwa seorang lakiJaki telah
menzhihar istrinya lalu menggaulinya, ia datang kepoda Nabi SAVI|

lalu berkata, "ll'ahai Rasulullah, aku telah menzhihar istriku, lalu aku
menggaulinya sebelum membayar kaffarah?" Beliau berkota, "Apa
yang membuatmu melakukan itu? Semoga Allah merahmatimu." Ia
menjawab, "Aku melihat gelang leakinya di bawah sinar rembulon."
Beliau berkata lagi, "Kalau begitu, janganlah engkau mendekatinya
sampai engkau telah melaksankan apa yang telah Allah perintahkan
terhadapma. " (HR. Imam yang lima kecuali Ahmad. Dishahihkan
oleh At-Tirmidzi)

Ini sebagai hujjah tentang haramnya menggauli istri yang di-
zhihar sebelum membayar kaffarah yang berupa memberi makan
kepada 60 orang miskin atau cara lainnya.

UiA.frtitj,,
.t )? t,

3757. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dari Ikrimah secara mursal,
yang mana ia mengemukakan: (Beliau mengatakan), "Kalau begitu,
jauhilah dio sampai engkau memenuhi apa yang telah diwajibkan
etosmu."

'F e A*u,y. J$),Y,-}; ** V
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Ini sebagai hujjah tentang ketetapan kaffarah (tebusan/denda)

zhihar bagi yang telah melakukannya.

I iri ,,t'\'; ;v:Uu r)1; ; eUU *^i ,J;" C
'11;;ffi i' J?ri,{t'i;rlffi i' J?r'4,,u(3t
ii) ,i';t JT '? e; a .$3.'i,iy.h'# ,Srtj,y
.dt:, *:)ui ,ge'A' . 

( V,'i:; *rl* 'rftii i' g,.,

Jl .:' J?) [ :Liu .;h.tE i# {H 'jf .t-; v 
'Uu

!+ 6'Uu ry.'e'gt zJv .rr2 4 i.",4'#
J';, U 'Uu ,f i ft+f'gj/f ,io.y,b1::4:€ q
^b e.'$i;.#!'Jbiii,iti' ."1 gi'^*L ;y,$
'.r1'u i>' .Gt;3+ Uib .* it J\ 11 r*d ;*

(i,t;
3758. Dari Khauloh binti Malik bin Tso'labah, ia menuturkan, "Aus

bin Shamit menzhiharht, lalu oku menemui Rasulullsh SAW untuk
mengadulcannya, lalu Rasulullah SAW membantahku tentangrqta, dan

beliau bersabda, 'Bertakwalah kepada Allah. Dia itu putra
pamanmu.' Namun belum berselang hingga turunlah ayat Al Qur'an,
'Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang mengajukan

gugatan lrepada kamu tentang suaminya,' (Qs. Al Mujadilah (58): I)
hingga akhir. Setelah itu beliau bersabda, 'Ia harus memerdekakan

budak "' Khaulah menjawab, "Ia tidak bisa." Beliau berkata lagi,
"Ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut." Khaulah berkata,

"l{ahai Rasulullah, dia itu sudah tua, ia tidak kuat berpuasa." Beliau
berlrata lagi, "Ia harus memberi makan enam puluh orang miskin."
Khaulah berkata, "Ia tidak mempunyoi sesuatu yang bisa
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dishadaqahkon." Beliau berkata lagt, "Aku akan membantunya
dengan satu wodah kurma." Khaulah berkatct, "Wahai Rasululloh,
aku juga akan membantunya dengan satu wadah kurma lainnyo."
Beliau berkata, "Engkau telah berbuat baik. Berangkatlah dan
berilah makan kepada enom puluh orang miskin atos namanya, lolu
kembalilqh kepado putra psmanmu ittt." 'Aroq adalah enom puluh
sfta'. (HR. Abu Daud)

zc9 o ? t i:p ,1..-i, :,3 Jvi,oj;r ;r'fi-i'^K.;rii';r,i;ti
utaa .... raa/ra

. -) '1 lLr r LiJr-rJvJ'

3759. Ahmad juga mengemukakan riwayat semakna namun tidak
menyebutkan kadar 'aroQ, dalam riwayatnya ia menyebutkan:
"Hendaklsh ia memberi mokon enom puluh orong miskin dengan salu
wasoq kurma."

3760. Abu Daud mengemukakan dalam riwayat lainnya: "'Aroq
adalah berat timbangan yang mencapai tiga puluh sha'." Lalu ia
mengatakan, "Ini yang lebih shahih."

;*, Ga'F'* itbLi ffi dtli,u;tf * :w *'it
.L'rf !l\"f ;w :>jti'f1'Jv ,p'-) tr,\ .tSL ,f ,ul

3761. Abu Daud juga meriwayatkan: "Dari 'Atha', dari Aus,
bahwasanya Nabi SAW memberinya lima belas sha' gandum untuk
diberikqn sebagai mqkonan lrepada enam puluh orang miskin." lni
riwayat mursal. Abu Daud mengatakan, "'Atha' tidak pematl
berjumpa dengan Aus."
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Pensyarah Rahimahulloh T(t'ala mengatakan: Ucapan perawi

(Aku telah .menzhihar istriku), zhihar adalah ucapan seorang suami

kepada istrinya, "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku."

Jumhur berpendapat, bahwa zhihar adalah khusus menyerupakan istri

dengan ibu sebagaimana disebutkan di dalam Al Qur'an, sehingga,

bila seorang suami menyerupakan istrinya dengan saudarinya, maka

hal itu tidak termasuk zhihar, namun menurut salatr satu riwayat dari

Ahmad, bahwa itu juga termasuk zhihar. Dikemukakan di dalam l/
Bahr; Dari Abu Hanifah dan para sahabatnya, Al Auza'i, Ats-Tsauri,

Al Hasan bin Shalih, zaid bin Ali, Nashir, Imam Yahya dan Asy-

Syaf i dalam salah satu riwayatnya, bahwa ibu dikiaskan untuk semua

wanita mahrom, walaupun mahromnya itu karena faktor susuan'

karena alasan pengharaman itu adalah untuk selamanya.

Sabda'beliau (enam puluh orang miskin) menunjukkan,

bahwa orang yang tidak dapat memerdekakan budak dan tidak mampu

berpuasa karena suatu udzur, maka cukup baginya memberi makan

enam puluh orang miskin. Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para

sahabatnya, serta Al Haduwiyah dan Al Muayyid Bilah telah berdalih

dengan hadits pada judul ini, lalu mereka mengatakan, "Wajibnya

adalah untuk setiap orang miskin satu sha' kurma, atau jagung, atau

gandum, atau kismis, atau setengah sha' terigu." Asy-Syaf i

mengatakan, yang juga merupakan pendapat dari Abu Hanifah, "Yang

wajib adalah satu mud untuk setiap orang miskin." Mereka berdalih

dengan riwayat-riwayat yang menyebutkan 'oraq yang isinya lima

belas sha'. Konteks hadits menunjukkan, bahwa kaffarah (denda

tebusan) itu tidak gugur bila si pelaku tidak dapat melakukan

semuanya (ketiga altematif tersebut), karena Nabi SAW membantu

orang tersebut untuk membayar tebusannya. Demikian pendapat Asy-

Syaf i dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya, sementara itu

ada juga ulama yang berpendapat gugurnya kewajiban membayar

denda tersebut bila tidak mampu, dan ulama lainnya merincikan,

yaitu: ,,Kaffarahpuasa Ramadhan gugur (karena tidak mampuan), tapi

kaffarah lainnya tidak."
Ucapan perawi ('Araq odalah enam puluh sha), redaksi ini
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diriwayatkan sendirian oleh Ma'mar bin Abdullah bin Hanzhalah.

Adz-Dzahabi mengatakan, o'Ia orang yang tidak diketahui

kredibilitasnya, nuunun Ibnu Hibban menilainya tsiqah (kredible).

Dalam mata rantai riwayat ini juga terdapat Muhammad bin Ishaq, ia
seorang perawi yang sering mengemukakan riwayat mu'on'an23. Yang

dikenal, bahwa 'araq itu mencakup lima belas sha' sebagaimana yang

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan isnad shahih dari hadits

Salamah juga.

Bab: Mengharamkan Istri atau Hamba Sahaya

, .t'.2, o, i t<1.o, ,i. t,t t1,.t, ,a, 'r.i
cr-.-.oft d,*i ,re ,:i:r;t alL y!5, i? tit:'Jv sr* i.t ,f,

@?"&) .q* ir:f li,' J';:r..J F3 of U,F .;vj
3762. Dari lbnu Abbas, fo 

^rrgotokor, 
"Brl, ,rororf laki-laki

menghoramkan istrinya, maka itu adalah sumpah yang harus
ditebusnya." Ia juga mengatakan (firmon Allah Ta'ala),
"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasululloh itu suri teladan yang

baik bagimu." (Qs.Al Ahzaab (33): 21l. (Mutafaq'Alaih)

'ii .trr "d'',;!;t '.);'jt,iui ,b, i(t 'tt ,y'€. j

'efrt 
^b 

.+.t',i- ,;r(iit'Lbi |!)L
Dalam lafazh lainnya: "Seorang laki-laki mendatanginya lalu berkata,
'Aht telah mengharamkan istriht terhadapku.' Ibnu Abbas berknta,
'Engkau dusta. Dia itu tidak haram bagimu.' Kemudian ia
membacalmn ayat ini, 'Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa
yang Allah menghalalkannya bagimu.' (Qs. At-Tahrim (66): l).
Engkau berkewajiban membryar kaffarah terbesar, yaitu

23 Riwayat mu'an'an adalah yang diriwayatkan dengan bentuk 'an, 'an, 'an (dari
fulan, dari fulan, dari fulan). 

.1,,
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memerdekokan budak. "' (HR. An-Nasa'i)

?.'J'i * ,u6";ri'; Uk # I' J';1Li ';i * -e V
,'d, tift UF'ffi i't ltG,*,p W? ;- *j L*.v

<4.6,'u'r;> .-Ai fi J\(i ir' Fi i iF n.

3763. Dari Tsabit, dari Anas, balwosanya Rasulullah SAW

mempunyai hamba sahaya perempuan yang beliau gauli. Namun

Aisyah don Hofshah terus berusaha menghalanginya sehingga beliau

mengharamkan hamba sahaya itu atas dirinya, maka Allah 'Azza wa

Jqlla menurunkan ayat, "Hai Nabi, mengapa kamu menghoramkan

opa yang Allah menghalalkannya bagimu." (Qs. At-Tahrim (66): 1).

(HR. An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ulama berbeda

pendapat mengenai orang yang mengharamkan sesuatu atas dirinya,

bila yang diharamkan itu adalah istrinya, maka dalam hal ini pun ada

perbedaan pendapat. Pendapat pertama, bahwa seorang suami

mengatakan kepada istrinya, "Engkau haram bagiku." adalah sia-sia

dan batil, tidak ada kewajiban apa-apa atasnya. Demikian menurut

salah satu riwayat dari Ibnu Abbas, dan demikian pula pendapat

Masruq, Abu Salamah bin Abdunahman, 'Atha', Asy-Sya'bi dan para

ulama golongan Zhahiri, mayoritas ahli hadits, salah satu pendapat

golongan Maliki dan pendapat yang dipilih oleh Ashbugh. Pendapat

kedua, bahwa itu berarti talak tiga. Pendapat ketiga, bahwa dengan

ucapan itu maka istrinya itu menjadi haram atasnya. Pendapat

keempat, tidak boleh menggaulinya. Pendapat kelima, bila sang suami

meniatkannya sebagai talak maka terjadilah talak, namun bila tidak
meniatkan talak maka itu menjadi sumpah, demikian pendapat

Thawus, Az-Zuhri, Asy-Syaf i, riwayat dari Al Hasan, dan

disebutkan di dalam Al Fath bahwa ini juga merupakan pendapat dari

An-Nakha'i, Ishaq, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Alasan pendapat ini
bahwa ungkapan tersebut sebagai bentuk kiasan talak, sehingga, bila
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diniatkan talak maka terjadilah talak, dan bila tidak diniatkan talak
maka menjadi sumpah, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala,"Hai
Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yqng Allah
menghalalkannya bagimu; lamu mencari kesenangan hati isteri-
isterimu. Dan Ailah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan lramu sekalian membebaskan

diri dori sumpahmu." (Qs. At-Tabriim (66): l-2). Pendapat keenam,

bila ia meniatkan talak tiga maka terjadilah talak tiga. bila meniatkan

talak satu maka terjadilah talak satu bain (tidak dapat dirujuk kecuali
dengan akad nikah baru), bila meniatkan sebagai sumpah maka
terjadilah sumpah (yang mengharuskan kaffarah bila ingin halal
kembali), dan bila bohong maka tidak ada kewajiban apa-apa atasnya,

demikian pendapat Suffan yang dituturkan oleh An-Nakha'i dari para

sahabatnya. Pendapat ketujuh, seperti pendapat keenam, hanya saja

bila ia tidak meniatkan apa-apa maka itu tetap dianggap sebagai

sumpah yang harus ditebus (membayar kaffarah), demikian pendapat

Al Auza'i, landasan pendapat ini adalah konteks firman Allah Ta'ala,
"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian membebaskan

diri dari sumpohmu." (Qs. At-Tahriim (66): l-2), dan bila ia
meniatkan talak maka itu bukan sumpah. Pendapat kedelopan, seperti

itu juga, hanya saja bila'ia tidak meniatkan sesuatu, maka itu menjadi
talak satu bain (tidak dapat dirujuk kecuali dengan akad nikah'baru).
Pendapat kesembilan, bahwa hal ini mewajibkan kaffarah zhihar.
Ibnul Qayyim mengatakan, "Adalah benar demikian pendapat dari
Ibnu Abbas, Abu Qilabah, Sa'id bin Jubair, Wahb bin Munabbih dan

Utsman Al Baui serta salah satu riwayat dari Ahmad." Landasan

pendapat ini adalatr, bahwa Allah Ta'ala telah menetapkan bahwa
pemyataan menyerupakan istri (dengan mahrom) adalah zhihar,
sehingga pernyataan dengan ungkapan yang lebihjelas dari itu (yakni
mengharamkan istri atas dirinya) adalah lebih jelas haram. Pendapat
lesepuluh, batrwa itu berarti talak satu, demikian menurut salah satu di
antara dua riwayat dari Umar bin Khaththab dan merupakan pendapat

pendapat Hammad bin Abu Suffan, gurunya Abu Hanifah. Pendapat

kesebelas, bahwa itu tergantung niat si pengucap berkenaan dengan
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talak ataupun tidak, bila pengharaman itu tidak diniati talak, maka itu

menjadi sumpah yang mengharuskan kaffarah (untuk

menghalalkannya). Pendapat kedua belas, bahwa niat talak berapa

pun dengan ucapan itu, maka yang terjadi adalah talak satu bain (tidak

dapat dirujuk kecuali dengan akad nikah baru), bila tidak diniati apa'

apa maka hal itu menjadi ita' (sumpatr tidak menggauli istri), dan bila

diniati bohong maka tidak terjadi apa-apa. Demikian pendapat Abu

Hanifah dan para satrabatnya. Begitulatr yang dikemukakan oleh Ibnul

Qayyim. Pendapat ketiga belas, bahwa itu adalah sumpatr yang

tebusannya adalah lcaffarah yamin (tebusan sumpatr), bagaimana pun

keadaannya (bagaimanapun niatnya). Ibnul Qayyim mengatakan,
..Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar bin

Khaththab, Ibnu Abbas, Aisyah, Yazid bin Tsabit, Ibnu Mas'ud,

Abdullah bin Umar, Ikrimah, 'Atha', Qatadah, Al hasan, Asy-Sya'bi,

sa'id bin Al Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Jabir binZaid, sa'id bin

Jubair, Nafi', Al Auza'i, Abu Tsaur dan lain-lainnya. Landasan

pendapat ini adalah konteks ayat Al Qur'an, karena Allah telah

mewajibakan untuk membebaskan diri dari sumpah setelatr

mengharamkan sesuatu yang halal ." Pendopal keempot belas, bahwa

itu adalah sumpatr besar, Ibnul Qayyim mengatakan, "Demikian ini
juga pendapat dari Ibnu Abbas, Abu Bakar, Umar, Ibnu Mas'ud dan

segolongan Tabi'in." Pendopat kelima belas, itu berarti talak. Bila si

istri belum pernah digauli, maka talak yang terjadi adalatr sesuai yang

diniatkan si pengucapnya, baik itu satu talak ataupun lebih, dan bila si

istri telatr digauli, maka ucapan itu menjadi talak tiga walaupun

diniatkan kurang dari itu. Demikian menurut salah satu dari dua

riwayat dari Malik, dan demikian pula yang dituturkannya di dalam

Bidayat Al Mujtahid dari Ali dan Zaid bin Tsabit. Perlu diketahui,

bahwa pendapat pertama adalah yang dinyatakan lebih valid oleh

segolongan ulama kontemporer, dan pendapat tersebut juga yang aku

(Asy-syaukani) pandang sebagai pendapat yang valid bila si

pengucapnya meniatkan pengharaman istri, namun bila meniatkan

talak maka tidak ada dalil yang menunjukkan terjadinya talak karena

ucapan tersebut. saya (Syaikh Faishal) katakan: Pendapat yang valid,
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bahwa bila seorang lakiJaki mengharamkan istrinya atas dirinya ,

maka hal itu tergantung niafnya, sehingga, bila ia meniatkan zhihar
maka itu adalah zhihar, dan bila ia meniatkan talak maka itu adalah
talak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya segala
amal perbuatan itu tergarytung niatnyo, dan bagian setiap orang
adalah sesuai dengan yang'itintatkii,nnya.l' Namun bila ia tidak
meniatkan zhihar dan tidak pula talak, maka ucapannya itu sebagai

sumpah. Wallahu a'lqm.
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3764. Dari NaJi" dari lbnu (Jmar, bahwa seorang laki-laki meli'an

istrinyo dan tidak mengakui anaknya. Lalu Rasulullah SAW

memisahkan keduanya dan menasablean si anak kepada si wanita.

(HR. Jama'ah)

9*-i;r * r:.i u,:* i.l' f iC'fi ,F. i. * r
.&r or;-j, :ju tui{ bl gr:1xl.r'

* iG,6ri''r3'; ui;i,ior ili u 'i6 
.lvi; 3>ti ilrri

,o Li,an adalah suami menuduh istrinya berzina dengan berkata kepadanya, "Aku
melihatmu berzina", atau ia tidak mengakui bayi yang dikandung istrinya berasal

darinya, kemudian kasusnya dibawa ke hadapan hakim. Ketika di hadapan hakim

sra.i di.inta supaya mendatangkan bukti-bukti yang menguatkan tuduhannya,

yairu empat orang saksi yang bersaksi bahwa mereka melihat istrinya berzina.

iika suami tidak dapat mendatangkannya, maka hakim memberlakukan /i'an
kepada keduanya. Di mana suami bersaksi sebanyak empat kali dan berkata,
,,Aku bersaksi dengan menyebut nama Allah bahwa aku melihat istriku telah

berzina" atau ,Janin yang dikandungnya itu bukanlah berasal dariku." dan

berkata, "Laknat Allah jatuh kepadaku jika aku termasuk orang-orang yang

berdusta." Jika istrinya mengaku bahwa ia telah berzina, maka ia dijatuhi

hukuman had, akan tetapi jika ia tidak mengakuinya, maka ia bersaksi sebanyak

empat kali dan berkata, "Aku bersaksi dengan menyebut nama- Allah bahwa

suamiku tidak melihatku berzina", atau "janin yang ada dalam rahimku berasal

darinya." dan berkata, "Kemurkaan Allah untukku jika suamiku termasuk orang-

o.urg yung benar." Selanjutnya hakim memisahkan keduanya dan keduanya

tidak boleh rujuk untuk selamanYa.
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3765. Dari Soiia bin Jubair, balwasanya ia bertanya kepada

Abdullah bin Umar, "Wahai Abu Abdirrahman. Dua orang yong

saling melaknat, apakah keduanya dipisahkan?" Ia meniawab,

'subfuaanallaah. Ya. Orang yang pertama kali menanyakan hal itu
adalah Fulon bin Fulan, ia mengatakan, 'Wahai Rasulullah.

Bagaimana menurutmu, bila seseorang di antara kami mendapoti

istrinya berbuat mesum. Apa yang harus diperbuatnya? Jika ia
memb i c ar akanny a (m e n gadukan) b e r ar t i m e mb i c ar akan p e r kar a y an g

besar, nomun bila diam berarti mendiamlcan perbuatan seperti itu.'
Nabi SAW diam dan tidak menjawabrrya. Kemudian setelah itu, ia
datang lagi dan berksta, 'sesungguhnya yang aht tanyakan

kepadamu itu telah aku alami.' Lalu Allah 'Azza wa Jalla
menurunkan ayat yang terdapat di dalam surah An-Nuur, 'Dan

orong-orang yang menuduh isterinya (berzina).' (Qs. An-Nuur (24):

6), maka beliau pun membacakannya kepada orang tersebut.
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Kemudian beliau menosehatinya, mengingatkan dan memberitahunya

bahwa adzab dunia itu lebih ringan daripada adzab okhirat. Orang

itu berksta, 'Tidak. Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan

kebenaran. Aku tidak berdusta mengenainya (maksudnya istrinya).'

Kemudian beliou memonggil wanita tersebut, lalu menosihatinyo,

mengingatlcsn dan memberitahunya bahwa adzab dunia itu lebih

ringan doripoda adzab akhirat. Wanito itu berksta, 'Tidok. Demi Dzat

yang telah mengutusmu sebagai nabi dengan kebenaran, sungguh ia

telah berdusta.' Lalu mulailoh laki-laki itu bersumpah empat leoli

dengon menyebut noma Alloh bahwa ia termasuk orang-orang yang

benar, don pada sumpah yang kelima bahwa laknat Alloh atas dirinya

bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian giliran yang

wonita, ia pun bersumpah empat kali dengon menyebut noms Allah

balrwa suaminya itu termosuk orang-orang yong berdusta, dan pado

sumpah yang kelima balwa kemurkaan Allah terhadap dirinya bila

ternyata suominya itu termosuk orang-orang yang benar. Kemudion

b el iau me mi s ahlmn ke duwo. "' (Muttafaq'Alaih)

ir 'i6i ,otJ;''.rt?iG.ffi lnt J?, o7:Ju * l.t f
(y &) .rfi, r+lt U q'#,'*:k *'*itf Iq

3766. Dari lbnu (Jmar, ia menutarkan, "Rasululloh SAW memisahlcan

dua saudara Bani 'Ailan, dan beliau bersabda, 'Allah mengelahui

bahwa saloh seorang di antara kalian telah ber&tsta. Adalcah di

antora talian yang mou bertaubat?' Beliau ucopanlcan itu tiga hali."

(Muttafaq 'Alaih)

r-,-:Jui,m ior J';r;f'U tt;; t:i:-t--' i,y *
',X 

?i ,ti*, ,:^W ,:rd, iy;t g ;;:t>v3'Ui;i '*t'J';:,
L--:^iu .:a+w}.i'q X,S;i b :,ffi :, J';:,'J:itt \ ti
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tiYi tz";Jhi

"L-'eLi."* ltg; ,7q Ir jti .ffi I' J';:, i:;U of J3

<1:u -i, vf tr;i r ir 1r1 . e#t
3767. Dari Sahl bin Sa'd, balwasinya fnamrr Al 'Ajlani m"n *ur
Rasulullah SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah. Bagaimana
menurutmu tentang seorang laki-laki yang mendapati istrinya sedang
bersama laki-laki lain. Apakah bilo ia membunuhnya lalu ia pun
dibunuh. Atau, opa yang harus dilakuknnnya?' Rasulullah SAI(
bersobda, "Allah telah menurunkan Al Qur'an mengenai
permasolahonmu dan istrimu. Seknrang, pergilah don bawalah di
kemari." Selanjutnya Sahl menuturkan, "Kemudian keduanya saling
meli'an (saling bersumpah lalcnat), saat itu aku dan orong-orang
sedang bersama Rasulullah SAW. Setelah keduanya (mengucapkan
sumpah loknat), Uwaimir berlata, 'Wahai Rasulullah, bila aku
mempertahanrq/o, berarti alat telah berdusta mengenainya.' Lalu iq
pun menalakrya dengan tiga talak sebelum Rasulullah SAW
menyuruhnya." ibnu Syihab mengatakan, "Kemudian hal itu menjadi
tuntunan pada suami istri yong saling meli'an. " (HR. Jama'ah kecuali
At-Tirmidzi)

)ry*r,f ; U./, gt\ :& 4,le.t'4 :t r: g.i
3768- Dalam riwayat lain disebutkan: "Lalu Nabi SAW bersabda,
'hulah pemisah antaro dua orang yang saling meli'an. "' (Muttafaq
'Alaih)

.e#t up t- r^tl1iri t:s1 :rs*3';.3l:v 6'ej
3769. nalam lafazh-tui*ru ,*, ain*u, ^rk; oleh ehmua i*
Muslim disebutkan: "Lalu pemisohan laki-laki itu dari wanita

(rt
a, c. t:*-_f
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tersebut menjadi acuan pada dua orang yang saling meli'on' "

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Disebutkan di

dalam Al Fatfu: Ulama telah sepakat bahwa li'an disyati'atkan, namun

hal itu tidak boleh dilakukan tanpa kepastian. Hadits Ibnu Umar

sebagai dalil yang menunjukkan disyari'atkannya /i'an untuk tidak

mengakui anak. Diriwayatkan dari Ahmad, bahwa anak tidak diakui

(yakni tidak dinasabkan) hanya karena li'an walaupun si laki-laki

tidak menyebutkannya di dalam li'an. Al Hafizh mengatakan,
..Mengenai pendapat ini ada catatan, sebab, bila ditetapkan nasab

kepadanya maka itu adalah anaknya, karena li'an itu adalah untuk

menghindarkan si laki-laki dari hukuman sebagai penuduh zin*s dart

penetapan zinapada si wanita."

Ucapan perawi (berbaat mesum), para ulama berbeda

pendapat mengenai seorang laki-laki yang mendapati istrinya berbuat

mesum dengan laki-laki lain, lalu ia (sang suami) membunuh laki-laki

tersebut (yang beruinadengan istrinya), apakah ia juga dibunuh karena

telah membunuh laki-laki tersebut atau tidak? Jumhur berpendapat

bahwa orang tersebut tidak langsung dibunuh (qishash), dan mereka

mengatakan, "Harus dipastikan kebenaran terjadinya perzinaan atau si

terbunuh mengakuinya, dan dengan syarat bahwa yang dibunuh itu

adalah laki-laki muhshan (sudah menikah)." Ada juga yang

berpendapat, "Suami tersebut langsung dibunuh (karena telah

membunuh laki-laki lain dengan alasan tersebut), sebab ia tidak

25 Seseorang yang menuduh orang lain berzina tanpa mendatangkan empat orang

saksi, maka ia harus melakukan /i 'ar (bersumpah dengan menyebut nama Allah

empat kali atas kebenaran tuduhannya, dan sumpah kelima bahwa laknat atas

terhadap dirinya bila ia terdusta). Sehingga, bila ia tidak dapat mendatangkan

empat orang saksi dan tidak melakukan li'an, maka ia dihukum karena

tuduhannya. ladi, bila ia melakukan li'an, maka terhindar dari hukuman tersebut'

Juga wanita yang dituduh berzina, bila ia melakukan li'an (yakni bersumpah

deigan rrl.nylbui nama Allah empat kali bahwa tuduhan itu tidak bernar, dan

sum-pah kelima bahwa ia terkena murka Allah bila dirinya berdusta), maka ia

terbebas dari hukuman zina. Namun bila tidak melakukan li'an, maka ia

dihukum. Jadi, dengan li'an itu, urusan di dunia sudah selesai, sedangkan urusan

di akhirat terserah Allah, karena Allah Maha Mengetahui'
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berhak melaksanakan hukuman bunuh tersebut tanpa seizin
pemimpin." Sebagian salaf mengatakan, "Hukum asalnya tidak boleh
dibunuh, namun dimaafkan atas apa yang dilakukannya bila tampak
tanda-tanda kebenarannya. Ahmad, Ishaq dan para pengikut mereka
mensyaratkan agar orang tersebut mendatangkan dua orang saksi
bahwa ia telah membunuh laki-laki tersebut karena alasan tersebut.
Ibnu Al Qasim dan Ibnu Habib dari kalangan ulama Maliki
sependapat dengan ini, namun dengan tambahan syarat, bahwa oftlng
yang dibunuh itu adalah laki-laki muhshan (sudah menikah)."
Menurut Al Haduwiyah, bahwa sang suami boleh langsung

membunuh laki-laki yang didapatinya berbuat mesum dengan istriny4
atau budak perempuannya, atau anak laki-lakinya saat melakukan
perbuatan mesum tersebut. Adapun setelahnya, maka dibawa ke
pengadilan.

Bab: Dua Orang yang Telah Saling lvleli'an Tidak Boleh Kembali
Bersama untuk Selamanya

,lnt ; t5J1;:;bx^,@ I' J?, Jv:Ju ; it*
i,t,; .J-u ,i' jU'G.,ji eL u p v ,lrir 'r:ri' ' iilir a.';rr$bi*:*'-* q,:as Jc

- 
c-:. 

^ - -t' 
: -"o

tl!-2 cl-6* j P {^II>.:-,1 l^; JP t-6"b .5i; c5 r 
_

,YW, 'Wu'fiiu: l7)'uk Ck
3770. Dari lbnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda
tentang dua orang yang saling meli'on, 'Perhitungon kalian adalah
terserah Allah. Salah seorang di antara kalian berdua telah berdusta-

Tidok ada logi jalan bagimu untuk l<embali bersamarrya.' Lalu laki-
laki itu berkntq, 'Wahoi Rasulullah, bagaimana dengan maharku?'
Beliau menjowab, 'Tidak ada lagi mahar untulonu. Kareno engkou

telah memberiknn mahar itu kepadanya dan dengan itu engkou

menghalalkan kemaluannya. Dan bila engkau berdusta tentangnya
(dalam tuduhan itu), maka itu lebih jauh lagi darimu. "' (Muttafaq
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'Alaih)
Ini merupakan argumen' bahwa setiap orang yang telah

menggauli, maka tidak ada hal lain yang menggugurkan mahar yang

telah diberikannYa'

,,>t-;ib: t;),; ,i;rt; :'Su ,PlAt f 'e * i ;:e'" ;?

,:[--;iC .^!- &'4t :'Y v|;k'1'# I' J";''Ii;l
J;'oi ;-,,.;t, €.fr *.t ?'ffi 14t Y t* iik;

(:er: yr i\r1 .til;.i )ry- t'i W
3711. Dari Sahl bin Sa'd tentang dua orang yang saling meli'an' ia

menuturkan,"Lalltlaki-takirtumenslakistrinyatigatalak'dan
Rasulullah S,AW *'n''tapknnnya' sehingga opa yang teloh dilakuknn

di hadapan Nabi SAW itu meniadi acian'" Sahl mengatakan' "Saat

itu aku turut hadir di dekat Rasulullah SAW' Kemudian hal itu

menjadi acuon pada dua orang yang saling 
- 

meli'an' yaitu

memisahkan keduanya, lcemudian meiekn- tidak boleh lagi kembali

bersama untuk selamanya'" (HR' Abu Daud)

l-4Lffi 1' 
'J'r-L'.,U'irt**'?'g,* i 'k" *

(Gc-,t'ttt iri'1 'tir;i lry-l 'ir!r
3TT2.DariSahlbinSa,d-dalamkisahtentangduaorangyangsaling
meli'on-, ia menuturkan' "Lalu Rasulullah SAW memisahksn

keduanya,danbetlliaubersabda"Keduanyatidakbotehlagikembali
bersamauntukselamanya'"'(HR'Ad-Daraquthni)

.r:,r--i J\i&:-\ o";6Y o3l$i
(eF'.;'^st irt'r,

3773. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Nabi sAw bersabda' "Dua
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orang yang soling meli'an, setelah keduanya dipisahkan, maka

mereks tidak boleh lagi kembali bersama untuk selamonya. " (HR.
Ad-Daraquthni)

it1.,1 .tu',,,,,ij 9ry-rt oi'rpxJjt;.'-fui'*;,jv'* *

3774. Dari Ali, ia mengata*an, "Sudah menjadi acuon'tr:t:
orang yang saling meli'on, balnna keduanya tidak boleh kembali
bersama untuk selomanya. " (Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni)

:V#t'*- Y tf d'lr 
"*;'vu 

4:t, ;v*' /j ,* t, 
,.?

1ur;rtiltt;frr1
3775. Dari Ali dan lbnu Mas'ud M, keduanya mengatakan, "Telah
menjadi acuan, bahwa dua orang yang telah saling meli'an tidak
boleh kemboli bersama untuk selamanya. " (Diriwayatkan oleh Ad-
Daraquthni)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(Keduanya tidak boleh lagi kembali bersama untuk selamanyo)
menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah untuk selamanya, demikian
pendapat Jumhur. Bahkan disebutkan dalam hadits Abu Daud yang

bersumber dari Ibnu Abbas: "Dan beliau memutuskan, bahwa laki-laki
itu tidak berkewajiban memberikan makan dan tidak pula tempat
tinggal (kepada wanita tersebut), karena keduanya berpisah bukan
karena talak dan bukan pula karena ditinggal mati suami." Ini jelas

menunjukkan bahwa pemisahan itu terjadi antara keduanya
disebabkan olehli'an.
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Bab: Hukuman Cambuk Bagi Suami yang Menuduh Istrinya

Berzina Kecuali Bila Ia Meli'an Maka Hukumannya Gugur

*?rffi i' {;, -'':'^:?1t Jn 
^Xi'; J\ ui 

.'{& i' 'f
,S1i, U i,Srd :rr1b €,t.6'ri 

'4t ,ffi tult',Sw 'l;; ;t
lJt|1* tdt J;*'dbr-:l,.*1 ^;i'7t )s tlbi 6'1\ 6y 

'ixrT-u
JAu.'6 a!t', ,iy'Jrt .'!.W qi r- \* '4t 

"J'-- 

W

iilrr'JSb'f,;t lattU;* 'u7 6 \t ;i; 'u.:u'i1,
',-'tu o\Y';] J,?i 4 ..*G:i'tf;- ;irtP' ̂ )'b

\))#,iy- ;r;t ,rAl',F'.,G ,WUt J'-iv 'q*'J;l
'"rj:u.s \*L'Jo ,U:g ts;:i"of'ru"ii'r t1 t'J'A W 4t
a;'r)6t,l';u'r r;'*i ca-At'yUg W 'o1*'Y:-
;.L'q'jur;lr ,Uu 'i ,U'; 6 tu ;L ;.rk')"o:kJa

i*i 'Wi *. oi;|s\i ,v'l$3i ,W 4t'l* "':'zi 
'iflt

^-, .,it-Lo .'rU*, ,l.t J/'rit ,;Jf;lt do ';A\i'Ou'\4');),,:tA 
,y, 

=Y 
i;*6'l';,W.4tiw 'li5
(,;;A$ aU'tt or:-tt irlf i>\:t

3776. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Hitat bin umayyah mengadulmn

kepada Rasulullah sAW, ia menuduh istrinya berzina dengan syarik

bin sahma'. Maka Nabi sAW bersabda, "Bukti atau (iika tidak, maka)

cambuk di punggungmu.', Hilal berleata, 
,l|ahai Rasulullah. Bila

seseorang di antira knmi melihat laki-laki lain berada di atas tubuh

istrinya,apaknhiaperlumenunjuklranbukti?''NabiSAWpun
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bersobda, 'Bukti. Jika tidak, punggungmu dicambuk.' Hilal berkata

lagi, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran.

Sesungguhnya aku benar. Semoga Allah menurunkan apa yang

membebaskan punggungku dari hukuman." Lalu Jibril turun dan

menurunkan oyot kepada beliau (Dan orang-orang yang menuduh

isterinya (berzina)) kemudian beliau membacakannya hingga (iikn

suaminya itu termasuk orang-orqng yang benar)26. Kemudian Nabi

SAW beranjak. Selanjutnya beliau mengirim utusan kepada keduanya

(untuk datang), Hilal pun datang, mereka menyalaikan Nabi SAlt/

bersabdo, "sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah seorang di
antara kalian telah berdusta. Adakah yang mou bertaubat? "

kemudian wanita itu berdiri dan bersol<si, dan pada kesaksian yang

kelima, mereka (orang-orang yang menyal<sikan) menghentiknnnya

dan berlrata, "(Hati-hati) Itu pasti terjadi." V[anita itu melambat-

lambat dan mengulur-ngulur sehingga kami menduga bahwa ia akan

menarik pernyataonnya, tapi kemudian ia berkata, "Aku tidak akan

mempermalukan koumku selamanya." Maks ia pun bersumpah.

Kemudian Nabi SAW bersabda, "Lihaitlah ia, bila ia melahirkon anak

yang kedua matonya celamg, kedua pinggulnya besar dan kedua

betisnya gemuh makn itu adalah analcnya Syarik bin Sahma'."
Ternyata ia melahirkan anak yang seperti itu. Nabi SAW pun

bersabda, "seandainya tidak oda keputusan dqri Kitabullah, tentu

masih ada urusan antara olnt dengan did7." (HR. Jama'ah kecuali

Muslim dan An-Nasa'i)

Yaitu ayat: "Dan orang-orang yqng menuduh isterinya (berzina), padahal
mereka tidak ada mempunyai sqksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka

persalrsian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah,

sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah)

yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orqng-orqngyang
berdusta. Isterinya itu dihindarkan dqri hukuman oleh sumpahnya empat kali
qtas nama Allah sesungguhnya suamirrya itu benqr'benar termasuk orang-orang
yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bqlrwa laknat Allah atasnya iika
suaminya itu termasuk orang-orangyang benar." (Qs. An-Nuw (24): 6-9).

Maksudnya, bahwa karena telah diberlakukan li'an, maka kelahiran anak yang

temyata membuktikan perzinaannya itu tidak menyebabkannya dirajam.

Senadainya tidak ada ketetapan ini dari Allah, tentu dengan bukti itu masih ada

urusan dengan Rasulullah SAW, yaitu hukuman zina.
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PensyarahRahimahullahTa'alamengatakan:Sabdabeliau
(Bukti atiu (iika tidak, maka) cambuk di punggungmu)

menunjukkan, bahwa bila suami menuduh istrinya berzina dan ia tidak

dapat menunjukkan bukti, maka sang suami terkena hukuman

cambuk, namun bila ia melakukan li'an, maka hukuman itu gugur,

demikian pendaPat Jumhur.

Bab: Menuduh Istri Berzina dengan Seseorang yang Disebutkan

NamanYa

t;i';;rti ,icl ;t o;-;-'^llryt -ri ^1i ; ix^ tf 'fi *
,W),r:iE ,t)\-,)i g.';o f ,J':1lgj 'iil.Y: i ,t']t

,#,3a Gt';pai *, -re 
"s) 

'6'lii tffi ;xr'5"-'r'Jta

k,3r,'GL t{';=-si n -ie''o[t,111 i )ry,'*
/ c / '.'c' "'ki *. oiG,6 *:u iu .,t;*' o'r '4/,-* lJr-?.P , ,

(efrr, ?-*;)'#i iri ; . #ti-Jr

3777. Dari Anas, bahwasany, ir6 bin (Jmayyah menuduh istrinya

berzina dengan syarik bin sahma" ia adalah saudara seibu Al Bara'

bin Malik, dan ia adalah orang yang pertama kali melalatl<an li'an

dalam Islam. Anas menuturknn, "Hilal meli'an istrinya, lalu

Rasulullah sAW bersabda, 'Lihatlah ia (wanita tersebut), bila ia

melahirkan anak yang putih bersih, lenjang dan bermata tajam' maka

itu analmya Hital bii Umayyah. Namun bila ia melahirkon anak yang

bermata cekung, hitam legam dan berbetis gemuk, maka itu analmya

syarik bin sahma'.' Kemudian aku mendapat informasi balwa wanita

itumelahirknnanakyangbermotacekung,hitamlegamdanberbetis
gemuk." (HR.Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

r'j-':, ?i;.'D*Li G-t
.C

.")tl")t , i ott
Itv
U/
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3778. Dalam riwayat lain disebutkan: Bahwasqnyo Hilal bin Umayyah
menuduh syarik bin sahma' telah berbuat zina dengan istrinya, lalu
ia menghadap Nabi SAW dan menyampaikan hal itu, maka Nabi SAW
bersabda, "Empat orang saksi, bila tidak ado, maka punggungmu
dicambuk." Beliau mengulang-ulangi perkataannya, kemudian Hilar
berlrnta, "Demi Allah wahai Rasulullah. Sesungguhnya Alloh 'Azza

wa Jalla Maho Mengetohui bahwa aku benar. Semoga Allah
menurunlran kepadamu sesuatu yang akan membebaskan punggungku
dari hukuman." Ketika mereka sedang demikian, tibaliba turunlah
ayat li'an, "Dan.orang-orang yang menuduh isterinya (berzina)" (es.
An-Nuur QQ: 6) hingga akhir ayat. Selanjutnya dikemuknkan hadits
tadi. (HR. An-Nasa'i)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Konteks hadits
menunjukkan, bahwa hukuman terhadap penuduh zina digugurkan
dengan li'an,walaupun ia telah menuduh istrinya berzina dengan laki-
laki yang secara jelas disebutkan namanya.

Babz Li'an adalah Sumpah

,r;ir';.rt irt')t Li';j ,^3i; :ft, ie ,Js c6 ;tt *
,.1 .-l',.' o ,

ct^6-r)U e-JJ>

Mukhtashar llatlul Authar - 62L



3779. Dari lbnu Abbas, ia menuturkan, "Hilal bin Umayyah datang,

ia adaloh salah seorong yang tidak ikut dolam suatu peperongan

(yang kemudian taubatnya ditangguhkan), ia datang ke tempat

tinggalnya pada waldu malam, dan ia mendopati seorang laki-laki
sedang bersama istrinya." Kemudian dikemukakan kisah tentong

keduanya (Hilal dan istrinya) yang saling meli'on, hingga "Kemudian

Nabi SAW memisahkan keduanya dan beliou bersabda, 'Bila ia
melahirlron anak yang berambut pirang, leniang dan bertubuh

panjang, maka itu adalah anolvrya Hilal. Tapi bila ia melahirkan

anak yang bekulit coklot, berambut kcriting, bertubuh gemulc, berbetis

gemuk dan bokongnya besar, maka ia adalah anak yang engkau

tuduh.' Ternyata perempuan itu melahirkan onak yang bekulit coklot,

berambut lreriting, bertubuh gemulq berbetis gemuk dan bokongnya

besor, malra Rasululloh SAW bersabda, 'Seandainya tidak ada

ketentuan sumpah, tentu aknn masih tersiso sesuatu antara aku dan

dia. "' (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: SaMa beliau

(uraisih fienjang) adalah paha dan pinggul yang kecil.

Sabda beliau (Seandoinya tidah ado ketentaon sumpah), ini
sebagai dalil bagi yang menyatakan bahwa li'an adalah sumpah.

Demikian pendapat Jumhur.

I
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Bab: Li'an terhadap Wanita Hamil dan Pengakuan terhadap
Anaknya

3780. Dari lbnu Abbas RA, bahwasonyo Rorulullah S,lW mene'topto,
li'an pada wanito hamil. (HR. Ahmad)

yl jyi=:-::- t4}.r ot{j Dv- Usj :J4-, ?_l'€:
3781. Dalam hadits Suhail disebutkan: "Saat itu wanita tersebut
sedang hamil, lalu anaknya dinasabkon kepada ibunya (wanita
tersebut). " Hadits ini telah kami kemukakan.

ai, x.i;6 iri i )\ u G\ W 4'Li ,6$ i' ..y',f.
'ri sc., ;1 ,6:'tr ;'; \') *lu a:i, ;i,t'gi ;aJ ,tA#.,-
,';, &toi uiu. oK ,dkjd .lir ^:C ,s:-t, ;,

3782. Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan: "Bahwason o Not, S,eW
menetapknn li'on antara Hilal bin Umayyah dan istrinya, lalu beliau
memisahlrnn keduanya dan memutuskan, bahwa si anak tidqk
dinasabkan kepada bapalmya dan tidak pula dicap sebagai anak zino.
Barangsiapa yang menuduh si wanita (elah berzina) atau mencap si
anak demikian, moks ia terkena huhtman." Ikrimah mengatakan,
"Kemudian si anak tersebut menjodi penguoso di Mesir, dan ia tidak
dipanggil dengan menyertakan nomo bapaknya." (HR. Ahmad dan
Abu Daud)

Telah dikemukakan pada lebih dari satu hadits, bahwa
keduanya saling meli'an sebelum wanita itu melahirkan.
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Dari Qabishah bin Dzuaib, ia menuturkan, "(Jmor bin Khaththab

me*uluskan perkara seorang taki-laki yang mengingkari anak

istrinya yang masih dalam kandungan, kemudian ia mengakuinya

ketika masih di dalam kandungan, namun ketika telah dilahirkan ia

mengingkarinya, lalu [Jmar memerintahknn laki-laki itu untuk

dicambuk, kemudisn keduanya dipisahkan. Setelah itu, anak tersebut

dinasabkan kepada laki-laki tersebut." (Diriwayatkan oleh Ad-

Daraquthni)

Pensyarah Rahimahull ah T a' ala mengatakan: Hadits-hadits di

atas dijadikan dalil oleh merekayatgberpendapat sahnya li'an (tidak

mengakui anak istrinya) sebelum melahirkan, namun tidak sah setelah

melahirkan. Al Hadi menuturkan bahwa pendapat ini dari Jumhur, dan

itu adalah benar berdasarkan dali-dalil tadi. Sedangkan atsar Umar

dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa tidak mengakui

anak adalah tidak sah setelah sebelumnya mengakui. Mereka yang

berpendapat demikian adalah Al 'utrah, Abu Hanifah dan para

satratatnya. Hal ini juga ditegaskan (penguat pertama), bahwa bila hal

tersebut dibenarkan (dianggap sah), maka akan sah juga setiap

pengakuan, sehingga dengan demikian tidak ada kepastian karena

beragamnyu p.nguk r*. Penguat kedua, bahwa hal itu telah disepakati

kebatilannya (yakni tidak sah).
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Bab: Li'an (Sumpah Tidak Mengakui Anak) Setelah Si Anak
Dilahirkan Berdasarkan Tuduhan Sebelum Dilahirkan,

Walaupun Si Anak Menyerupai Salah Satunya (di Antara Kedua
Orang yang Salin gMeli'an)

;'-G Jtit,ffi i' {;r'+'ifrtT\fi,t* it*
J , .'s.x. y'; ij;;;& ,r}ir i ,,t; u:'e'o*
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3783. Oari lbnu Abbas, tolr*ororyo disebutkon tentang no oronf

yang saling meli'an di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Ashim bin Adi
mengatakan suatu perkataan, kemudian pergi. Selanjutnya seorang

laki-laki dari kaumnya datong kepadanya untuk mengadu, bahwa ia

mendapati seorang lakiJaki sedang bersama istrinya, maka Ashim

berkata, 'Alcu tidak pernah mengalami hal itu, kecuoli hanya

perkntaanku saja mengenai hal tersebut.' Maka laki-laki itu pergi
menghadap Rasulullah SAW, lalu menyampaikan kepada beliau apa

yang dijumpainya bersama istrinya, yang mano laki-laki itu berkulit
kuning langsat, bertubuh kurus dan berambut lurus, sedangkan laki-
laki yang didapatinya bersama istrinya adalah laki-laki yang berbetis

gemuk, dan bertubuh tambun. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Ya

-wix{i"r,
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Allah, berilah penjelasan.' Kemudian si wanita melahirkan anak yang

menyerupai lakiJaki yang disebutkan oleh suaminya tengah bersama

istrinya. Lalu Rasulullah SAW menyuruh keduanya untuk li'an.

Kemudian seorang laki-laki di dalam majlis itu berkato kepada lbnu

Abbas, 'Apakoh wanita ini termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah

SAW, 'seandainya aku dibolehknn meraiam seseorang tanpa bukti,

tentu aku akan meraiam wanita ini?' Ibnu Abbas meniawab, 'Tidak.

Wanita itu adolah wanita yang telah menampakkan keburukan dalam

Islam. "' (Muttafaq'Alaih)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: ucapan perawi

(Latu Rasulullah sAW menyuruh keduanya untuk li'an).

Konteksnya menunjukkan, bahwa li'an tercebut dilakukan setelah si

wanita melahirkan. Karena itulah penulis mencantumkan judul seperti

itu. Sementara telah disebutkan dalam hadits Sahl, bahwa li'an itu
ditakukan sebelum melahirkan. Berdasarkan ini, maka huruf/a'dalam
kalimatfa lao'ona Rasulullah SAW bainahuma (Lalu Rasulullah SAW

menyuruh keduanya untuk li'an) adalah kata yang menggabungkan

kata laa'ana pada kata fa akhbarahu (lalu menyampaikan kepada

beliau), sehingga terjadi kontradiksi di antara keduanya. Wallahu

a'lam.

Bab: Tuduhan Terhadap wanita yang Meli'an (Bersumpah Atas

Kebersihan Dirinya) dan Gugurnya Kewaiiban Pemberian

Nafkah TerhadaPnYa

\i ,t4'-'rt l"oi :rri WUt'oi d>\rt 
^/3,',L {& it *
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3784. Dari lbnu Abbas -dalam kisah li'an-, bahwasanya Nabi sAW

memutuskan, bahwa tidak ada kewajiban memberikon makan dan

tidak pula tempat tinggal untuk wanita tersebut, karena keduanya
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berpisah buknn knrena talok dan bukan karena ditinggal mati suami.
(HR. Ahmad dan Abu Daud)

*affi I' J';:, $:Jv 'a'* yri * # / tt' r
;Gt'r;j,;a :L *. G.r, i, .'fi t; r'.*if - j'^f; :a*<s,Jlr

(i1lf !rr1 .,r;.(J-'"L 6:'{:
3785. Dari Amr bin Syu'aib, dori ayahnya, dari kakelorya, ia
menuturlran, "Rasulullah SAIT memutuskan pada onak dari dua
orang yang saling meli'an, balrwa anak itu mewarisi ibunya dan
ibunya juga mewarisinya. Adapun orang yang menuduhnya dihuhtm
cambuk delapan puluh kali, dan orang yang mencop anak tersebut
sebagai anak zina makn dicambuk delapan puluh kali. " (HR. Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi
(bohwa tidok ado kewajiban memberikan makan dan tidak pula
tempat tinggal untuk wanita tersebut) menunjukkan, bahwa wanita
yang dipisahkan (diputuskan ikatan pernikatrannya) karena li'an,
maka selama masa iddahnya ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan

tidak pula tempat tinggal, karena nafkatr itu merupakan hak wanita
yang ditalak, bukan iddahfasakh (pembatalan ikatan nikah), demikian
j uga tempat tinggal, apalagi bila fas akh itu karena I i' an.

Bab: Larangan Menuduh Istri Serong Karena Melahirkan Anak
yang Tidak Menyerupai Keduanya

:JJ'ffi l' {;, Jyi1iA,1 ,y;;*,|ruilt',r) r
',Jt'; i"",4'o\ e; y *t .;;i e* 6l)t'c'it
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3786. Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "seorang laki-laki dari

Bani Fozarah datang kepada Rasulullah SAW, lalu ia mengataftan,

'Istriku melahirknn seorong anak yang berkulit hitam.' Saat itu, laki-

laki tersebut menyatakan pengingkarannya aidak mengakuinya), lalu

Nabi sAW berkata kepadonya, 'Apakah engkou mempunyai unta?' Io

menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya lagi, 'Apa saia warnonya?' Ia

menjowab, 'Merah.' Beliau bertanya lagi, 'Apa ada yang berwarna

coklat?' Ia menjawab, 'Ya. Ada iuga yang berwarna coklat-' Beliau

bertanya lagi, 'Dari mana bisa seperti itu?' Ia menjawab, 'Mungkin

karena keturunan moyangnya.' Beliau pun bersabda, 'Demikian iuga
(anak tersebut), mungkin karena keturunan moyangnya.' Dan beliau

tidak memberinya rukhshah untuk mengingltari anaknya." (HR.

Jama'ah)

.l,fi 'j{,s ,i'y'i cl; -ui'€?tr';:i :a$,'O;!rt'' 'gts

3787. Abu Daud mengemukakan dalam satu riwayat: "sesungguhnya

istriku melahirknn seorang anak yang berkulit hitam, dan aku

mengingkarinya (tidak mengakuinya). "

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ucapan perawi

(taki-taki tersebut menyatakan pengingkarannya) menunjukkan,

bahwa pengingkaran anak tidak berarti menuduh zina. Demikian

pendapat Jumhur. Al Muhlib mengatakan, "Jila pengingkaran itu

bernada mempertanyakan, maka tidak ada hukuman atasnya, karena

hukuman itu diberlakukan pada pengingkaran yang bernada tuduhan'"

Ibnu Al Munir mengatakan, "Perbedaan antara suami dan bukan

suami dalam hal pengingkaran, bahwa yang bukan suami itu

bermaksud menyakiti wanita yang telah menikah, sedangkan suami

dimaafkan karena memelihara nasabnya." Hadits di atas

menunjukkan, bahwa seorang ayah tidak boleh mengingkari anak
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hanya karena si anak berbeda dengan dirinya.

Bab: Ketetapan Bahwa Anak Dinasabkan Kepada Pemilik
Tempat Tidur, Selain Kasus Perzinaan

.7At *) ,i,,4. 
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3788. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda,
'Anak adalah milik tempot tidur, sedangkan bagi pezina adalah
batu. "'(HR. Jama'atr kecuali Abu Daud)

.it7,-u,,44.y ei
3789. Dalam lafazh Al Bukhari disebutkan: "milik si empunya tempat
lidur."

)"' Jt-a,t',i *t fGi ,rri';. iL'&i,r :Uu ,-e-a *
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3790. Dari Aisyah, ia menuturlcan, "Sa'd bin Abu Waqqash dan Abd
bin Zam'ah berselisih dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Sa'd
mengatakan, 'lfiahai Rasulullah, saudoraku, yalcni lJtbah bin Abu
Waqqash, menyatakan kepadalru bohwa itu adalah onalotya. Lihatnya
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keserupaannyo.' Sementara Abd bin Zam'ah mengatakan' 'Ini

saudaraku wahai Rasulullah, ia dilshirtun di atas tempat tidur

ayahku.' Lalu Rasulullah sAw melihot keserupaannya, dan beliau

melihat adanya keserupaan yang jelas, lalu beliau bersabda, 'Dia itu

milibnu wahai Abd bin Zam'ah. Anak itu milik tempat tidur,

sedanglran bagi pezina adalah batu. Berhiiablah dorinya wahsi

Saudah binti Zam'ah.2E' Maka orang tersebut tidak pernah melihat

Saudoh." (HR. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

..* t;-'ii'-ti *,le lA. ?tj i:''it''6i !) : :.';,i
3791. Dalam riwayat Abu Daud dan salatr satu riwayat Al Bukhari

disebutkan: "Dia itu saudaramuwahai Abd'"

Dari Ibnu ljmar, batrwasanya umar mengatakan, "Mengapa

ada orang-orang yang menggauli hamba sahayanya kemudian mereka

mengucilkan mereka. Tidak ada seorang ummu walad pun (hamba

sahaya yang melahirkan anak tuannya) yang datang kepadaku untuk

menyatakan bahwa ia telatr disakiti oleh tuannya, kecuali aku akan

menasabkan si anak kepada laki-laki tersebut." (Diriwayatkan oleh

Asy-Syafi'i)

Pensyaratr Rohimahullah Ta'ala mengatakan: SaMa beliau (ol

waladu lit ftraosy), ada perbedaan pendapat mengenai makna firaasy,

mayoritas berpendapat bahwa itu adalatr sebutan bagi wanita. Di

dalam Al Qamus disebutkan, bahwa firasy adalah istri atau hamba

sahaya perempuan, karena ia menjadi alas laki-laki'

sabda beliau (wa lil ,aahir al haiar lsedangkan bagi pezina

adalah batul). Al 'aahir adalah az-zaanii 0aki-laki pezina), yakni

28 Rasulullah SAW memerintahkan Saudah bnti Zam'ah untuk berhijab dari orang

tersebut, karena beliau melihat keserupaannya dengan ylbuh' sehingga

dikhawatirkan bahwa ia adalatr anaknya utbah yang berarti bukan mahrom

Saudah. Namun karena ketentuannya bahwa anak adalah miliknya si empunya

tempat tidur, maka beliau memutuskan demikian. Sehingga, secara syari' itu

adaiah saudaranya Saudah, nrunun beliau menyuruh Saudah berhijab darinya

untukjaga-jaga.
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tidak ada hubungannya dengan si anak. Konteks hadits menunjukkan,

bahwa si anak dihubungkan dengan bapak (suami si wanita) setelah

diketahui kepastian status si wanita, dan kepastian itu hanya dapat

ditetapkan dengan kemungkinan terjadi persetubuhan melalui
pernikahan yang sah ataupun yang rusak. Demikian menurut pendapat

Jumhur. Konteks hadits juga menunjukkan, bahwa hamba sahaya

porempuan sama dengan wanita merdeka, dan hadits Aisyah
menunjukkan hal ini.

Sabda beliau (Abd bin Zom'oh mengatakan)
menunjukkan, bahwa seseorang yang bukan ayah si anak

menasabkan anak kepada orang yang diduga sebagai ayahnya.

Ucapan Umar (ummu wolad pun (hamba sahayo yong
melohirkan anak tuannya) yang dotang kepadaku untuk
menyatakan bahwa ia telah disakiti oleh tuonnya), ini menguatkan
pendapat Jumhur yang menyatakan bahwa tidak disyaratkan klaim
berkenaan dengan tempat tidur, akan tetapi cukup dengan kepastian

status.

Bab: Beberapa Orang Menggauli Budak Perempuan dalam Satu
Masa Sucinya
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3792. Dari Zaid bin Arqam, ia menuturkan, "Ali M -ketika di Yaman-

didatangi oleh tiga orang laki-laki yang telah menggauli seorang

lnl
boleh
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(budak) perempuan dalam satu masa suci' lalu Ali bertanya kepada

dua orang di antara merekn (yat*ti orang pertama dan orang kedua)'

,Apakah knlian berdua *rng;kui anok tersebut adalah anak orang ini

(orang ketiga)?' Keduanya meniawab' 'Tidak'' Lalu ia bertanya

lrepada dua orang 1o'ang kedua dan 
-orang 

ketiga)' 'Apakah lcalian

berdua mengokui 
'anak- 

tersebut adalah anak orang 'ini (orang

p,ertama)Z' 
-K"dronyo meniowab"Tidak' Setiap kali ia bertanya

'reprrti iu kepoda iuo o"ng di antara merelu' *eduanya sama-samq

mengatalran, 'Tidak.' Kemudian Ali mengundi' lalu si anok

dinasabl<an tnpoi i*s namonya keluor dalam pengundian tersebut'

dan menetapkan atasnya dua pertiga diyat' Kemudian hal itu alat

sampail<an lrepada NiUi S'nW, molra beliau pun tertowa sehingga

tampak gigt gerahom beliau'- (HR' Imam yang lima kecuali At-

Tirmidzi)

c ' c tz 
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>

Diriwayatkan juga oteh An-Nasa',i dan Abu Daud secara mauquf pada

Ali dengan isnad yang lebih bagus daripada isnad marfu''

!:at *.;fr xiu:y'Ju's 1f}.a#t i$) 
"$k't
hu.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam

Musnadnya, di antaranya ia menyebuitkani "dan menetapkan dua

pertiga hutong atasnyo-dari harga budak perempuan tersebut untuk

dib cy ar lan kcP oda P e mil ilorY a' "

PensyaratrRahimohuttohTa'alamengatakan:Haditsini
menunjukkan, bahwa seorang anak tidak dapat dinasabkan kepada

lebihdariseorangaya}r,demikianpendapatAlKhithabi.Haditsini
juga menunjrkk; ioftt'"vu mengundi untuk menetapkan nasab anak'
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Malik, Asy-Syaf i, Ahmad dan Jumhur menetapkan secara mutlak
tentang bolehnya mengundi, dan telah disebutkan pengamalannya di
beberapa kasus, di antaranya: Dalam penetapan ayah si anak, dalam
penetapan seseorang yang membebaskan enam budak, dalam
penetapan salah seorang istri di antara para istri yang akan dibawa
bepergian dan lain-lain. Di antara mereka yang berdalih dengan hadits
di atas adalah Ishaq bin Rahawiyah. Ada yang bertanya kepada

Ahmad tentang hadits ZaidbinArqam ini, lalu ia mengatakan, "Hadits
tentang ahli garis keturunan lebih aku sukai." Mengenai hal ini insya

Allah akan dibahas setelah judul ini. Al Muqbili mengatakan, "Hadits
penasaban dengan undian boleh dilakukan setelah tidak ada lagi jalan

syar'i yang bisa ditempuh."

Bab: Berdalih dengan Pemberlakuan Pendapat Ahli Garis
Keturunan2e

Lf '6;t:r'):;
ir;r,:6 {rG i y jy\ p r:ir,'oi tai'l't ,i* ,^4Lj
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3793. Dari Aisyah M, ia mlenuturilr, "Suot, k tiko, norrtuttrt i,qW
datang ke tempatku dengan riang gembira, tampak sinar kesenangon
poda garis-goris wajahnya, lalu beliau berkata, "Tohukah engkau?

Tadi Mujazziz melihat Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu ia
mengatakan, 'Sesungguhnya kaki-kaki ini sqtu osal. "'(HR. Jama'ah)

'J,'O:')t t "G.frt t #.,^tt:i: T6 lt t'')t"si P'q.j
'o.i.s ,r&'t:r', rb:.'rJ a;t-.|, fi-: air ',/iJ' ():F*Li r,sj

ta

-/-)
c

Lt

* p;,ffi nr J';r'rf ,LltsW,*G c

" Yakni orang yang ahli menelusuri jejak dan mengenali
berdasarkan kemiripan.

gans keturunan
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3794. Dalam lafazh oo,, ,u.ra dan Ibnu Majah serta salatr satu

riwayat Muslim, An-Nasa',i dan At-Tirmidzi disebutkan: "Tahukah

"ngl*u? 
sesungguhnya Mujazziz melihat Zaid dan (Jsamah setelah

fuldurrryo ditutupi pnin sementaro kcdua lakinya tampak keluar' lalu

ia mengatakan, 'sesungguhnya kaki-koki ini sotu asaL "'

; L-:)i +')',; --;LL,'t^a WU'jU;t f; 'Uu 'PV:
i+i-,'"r, ?fr 

'a t*;.ilirtri :y"o\:JrL';:r1*a>1 
irG

@3';b .-akG n *||o#?t,ffi Ut
31gs.Dalam lafazhr"* ut*o**' oioutt menuturkan, "srorjng

ahli garis keturunan datang, sementara Nabi SAW merryaksikan' yang

mona saat itu (Jsamah bin zaid dan zaid bin Haritsah telah

terlentang, lalu orang itu berkata, 'sesungguhnya kaki-kaki ini satu

asal.' Matra Nabi SAW meroso senemg dengan ucopan itu' beliau

sangat terkesan dan memberitahukan kepada Aisyah'"

Abu Daud mengatakarr, 
.?adahal Usamah berkulit hitam,

sementara Zaid berkulit Putih."

PensyaratrRahimahullahTa'alamengatakan:AlKhithabi
mengatakan, "Hadits ini menunjukkan berlakunya keterangan ahli

guris t"toronan dan satrnya penetapan hukum berdasarkan perkataan

mereka dalam hal menetapkan nasab anak. Demikian ini, karena tidak

akan tampak kegembiraan pada diri Rasulullah SAW kecuali gntuk

kondisi yang dibenarkan oleh beliau, yang mana saat itu orang-orang

meragukan Z,ald bn Haritsa}r dan anaknya, yakni Usamatr, karena

Zaidlerkulit putih sementara Usamah berkulit hitam sebagaimana

disebutkan dalam riwayat di atas, sehingga saat itu orang-orang

mengatakan suatu perkaLan yang tidak berkenan terhadap Rasulullah

SAW. Kemudian, ietika beliau mendengar ucapan Al Mudliji, beliau

merasa senang dan gembira. Kemudian dari itu, umar bin Khaththab,
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Ibnu Abbas, 'Atha', Al Auza'i, Malik, Asy-Syaf i dan Ahmad juga

menetapkan hukum berdasarkan keterangan dari ahli garis keturunan.

Jadi, garis keturunan bisa ditetapkan oleh keterangan ahli garis

keturunan seperti halnya pada seorang budak perempuan yang digauli
oleh beberapa orang pemiliknya. Di antara dalil yang menguatkan ahli
garis keturunan adalah hadits li'an (yang mana beliau menyebutkan
penasaban anak dari ciri-ciri si anak). Tidak ada kontradiksi antara

hadits pengamalan keterangan dari ahli garis keturunan dengan hadits

pengamalan dengan undian, karena keduanya sama-sama boleh

diamalkan walaupun kemungkinannya terjadi perbedaan, maka yang

ditetapkan adalah yang lebih dulu dilakukan."

Bab: Hukuman Menuduh Zina

,;ir &ffi yt
c!1, ,ct t i -1,.FL fj;s,;trr ;i ,,lj 15 .;:f;st

:',rl3W:i;;G C
>\r) ,$: Tr3
oto

11a}Jr ittry

),o 
) .

J-t-l ?E ,q;ili7 e

G.frt

. o1t .
1 ;b-t

3796. Dari Aisyoh RA, ia menuturkan, "Setelah turunnya ayat
mengenai kebebasanku (dari tuduhan), Rasulullah SAW berdiri di
atas mimbar lalu menyebutknn hal itu (kebebasanku dori tuduhan

tersebut) dan membacaknn ayat Al Qur'an (yalmi oyat yang
menyatalran kebebasanku). Setelah beliau turun (dari mimbar), beliau
memerintahkan untuk mendotangkan dua orang laki-laki dan seorang

wanita, lalu diberlakuknn hukuman pada mereka (yalmi hukuman

menuduh zina). " (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasa'i)

JJ-i'{:J'fi-ffi
<^*ifi>.lG

&:iu "Si,

,yqt?'i't)t',* ?d ,l?fu
r6,t

.o 7 t
ol y!k'tk"

,l i.c,t o 1 e .oJ-f €..t f
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3797. Dari Abu Hurairah RA, ia mengatakan, "Aku mendengar Abu

Al Qasim SAW bersabda, 'Barangsiapa menuduh zina terhadap budak

perempuan, mako akan diberlalatkan hukuman podanya pada hari
-kiamat, 

kecuali bila yang dituduhkannya itu memong benar terjadi."'

(Muttafaq 'Alaih)

:;F !4'q.,* ll,'b i'#'rJ- ;Su fr ,:4t,ri t
ilrJuit'*gi rc;.ju' + Uii:,(1 IJu
i,fj'&,;ffiri ;:ri? i o&i 7Ut ;';L *;if
<v..Jl, €uly I':r> .$r|'n'rsi !;,",1.11'?:rL 

r"-i {i,
Dari Abu Az-zinad, bahwasanya ia mengatakan, "umar bin Abdul

Aziz mencambuk seorang budok sebanyak delapan puluh lali dera

karena melontarkan tuduhan zina tanpo sol<si." Abu Az-Zinad

menuturkan, "Lqlu aku tanyakan ftepada Adullah bin Amir bin

Rabi'ah mengenai hal itu, mako ia pun menjawab, 'Aku pernah

bersama (Jmar bin Khaththab, (Jtsman bin Affan, dan para khalifah

setelahnya. Aku tidak pernah melihat seorang pun di antara mereka

yang mencambuk budak yang melontorkan tuduhan zina tanpa sal<si

lebih dari empat puluh kali dera." (Diriwayatkan oleh Malik di dalam

Al Muwaththa)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: ulama telah

sepakat tentang kepastian hukuman bagi penuduh zina, da1r bahwa

hukumannya adalah delapan puluh kali dera berdasarkan nash Al

Qur'anul Karim. Namun mereka berbeda pendapat mengenai

hukuman terhadap hamba sahaya, apakah setengah atau tidak.

Mayoritas ulama berpendapat setengahnya'

Sabda beliau (maka akan diberlakukan hukuman padanya

pada hari kiamat) menunjukkan, bahwa tidak ada hukuman di dunia

terhadap orang yang menuduh budaknya berzina. Bahkan Jumhur

berpendapat, bahwa sec4ra mutlak tidak ada hukuman terhadap
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seseorang yang menuduh budaknya berzina.

Bab: Orang yang Mengaku Telah Bezina dengan Seorang
Wanita Tidak Dianggap Menuduh Wanita Tersebut

,ai hArylyU y6otr,tG*i * )'V i i,r
tJ)';+G W )t ,S';:, :tt :€)i';ivt ,i;4t t i* aGii
'Cl-t ,1:);l ,l' J';:, t:Jw i& .'$'# l,ii ,,-;b

eG ,uj j\,yt J;,I ,Jw'r;i .'ob .blc lt aq ,*
;\,!t J';', t :Jw ,a:it ;Gi'"i .* t?6 I' aY ,p
;\,yt J';:., 6- :Jui ,*,rt1t i(t'i .:t ay "tr e" ,'.ri)
'd:ri ii Ct,W :t,s';'rju, .r,' 

qts',*e, ,i;)
F :Jv .p:ju tqau 'J^,Jta.dy 

'ju r;; ,,>t!y

,:r*" ffi ,i-jt J\:r'.' i!" ,:f";',t|t * jii .y- :Js t$e
'r*s') ,;l,i 1' 

'tb i$ ,:ti[- e'rt ,Lf irVt ; *'l
?i e U' ;i'"i 

^1- 
:,i6'; ;: *r7r ,'ir;.>i'r*

--;i;tr;> .4t.h, ,.-* r';k ,',';g; >u ,;ru" ,:i:t:i
.r..i,

(:-91: yl_9

3798. Dari Nu'aim bin Hazal, ia menuturlmn, "Ma'iz bin Malik
dulunya adalah seorang anakyatim yang dirawat oleh ayahku, lalu ia
berzina dengan seorang budak perempuan dari kampung, kemudian
oyahku berkata kepadanya, 'Temuiloh Rasulullah SAW dan
sampaikan lrepadanya apa yang telah engkau perbuat, mudah-
mudahan beliau memintakon ompunan untukmu.' Kemudian Ma'iz
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pun menemui beliau dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah

berzina. Tegakknnloh hukum Allah padaku.' Namun beliau berpaling

darinya. Ma'iz mengulangi togi dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku

telah berzina. Tegakkanlah hukum Allah padaku.' Namun beliau

berpaling lagi darinya. untuk ketiga knlinya Ma'iz mengatakan,

'\4/ahai Rasulullah, aku telah berzina. Tegakkanlah hukum Allah

padaku.' Lalu untuk keempat kalinya Ma'iz mengatakan, 'Wahai

Rasulullah, aku telah berzina. Tegakkanlah hukum Allah padaku.'

Maka Rasulullah SAW bertanya, 'Engkau telah mengotaknnnya empat

kali. Dengan siapa?' Ma'iz meniawab, 'Fulanah.' Beliau bertanya

lagi, 'Engkau telah menggaulinya?' Ia menjawab, 'Yo.' Beliau

bertanya lagi, 'Engkau telah menyetubuhinyaT' Ia menjowab, 'Ya.'

Lalu beliau memerintahknn agar dirajam. Maka ia pun dibowa ke

tanah lapang. Ketika dirajam, ia merasaknn kesakitan akibat

lemparan botu, sehingga ia melarilran diri, lalu didapatioleh Abdullah

bin (Jnais, sementara teman-temannya sudah kepayahon, lalu

Abdullah mengambil sepatu keledoi dan melemparkannya sehingga

membunuhnya. Setelah itu ia menghadap Nabi SAW lalu

menceritakan hal itu kepada beliau, maka beliau pun bersabda,

'Mengapa kalian tidak membiarkannya? Siapa tshu ia bertaubat lalu

Allah menerima taubatnya? "' (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Mengapa kalian tidak membiarkannya?), dalam hadits Jabir yang

diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan: "Mengapa knlian tidak

membiarlrannya lalu membawanya kepadaku?" yang maksudnya

adalah Rasulullah SAW akan menetapkannya kembali, bukan untuk

membebaskan dari hukuman. Insya Allah hadits Ma'iz akan dibahas

pada judul tentang hukuman zina. Penulis mengemukakannya di sini

hanya sebagai dalil, bahwa orang yang mengaku telah berzina,

misalnya mengatakan, 'Aku telah berzina dengan si fulanah,' tidak

dihukum dengan hukuman penuduh zina.
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KITAB IDDAH

Bab: Iddahnya'lVanita Hamil Adalah Hinggl Melahirkan

*1:'JJ",ls'^& A Jtf"'&i ,ii;r"oi ,:^*-?iV

,'* of u.ii,,1?.-;I,-!(.t' ;) tM, Ji- ei W A:;
zl . .'

$"i'.;ta.o:,;1i ;1 q:# ;L ^>*'tl '{-d c ar, :Jui

Gi \l;^;r*tt I11 :qsjt'Jt- W'4t -iw ; ,)n f n
(9' u!t'>!tti

3799- Dari (Jmmu Salamah, bahwasa seorong wonito dari Bani

Aslom yang biasa dipanggil Subai'ah, telah menikah lalu ditinggal

mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu ia dilomar oleh Abu

As-Sanabil bin Bo'kah namun wanita itu enggan dinikahinya, lalu

laki-laki itu berkato, "Demi Allah, engkau tidak boleh menikah

sehingga selesoi menjalani salah satu masa iddah." Kemudian

hampir sepuluh hari setelah itu io melahirkan, lalu ia menghadap

Nabi SAW, maka beliau pun bersobda, "Menilrahlah." (HR. Jama'ah

kecuali Abu Daud dan Ibnu Majah)

',J\ 'u;vG :a Uu, ,* o.'-tj: ,r ;Gi'qu'-i,11 ,;r;il-,

.,).,:i.'o\ g iitu)'r;'ii :'* Lb3 t'&'"
3800. Jama'ah kecuali At-Tirmidzi juga meriwayatkan yang semakn4

yaitu dari riwayat Sabi'ah, yang mana dalam riwayat ini Sabi'atr

menuturkan: "Lalu beliau memberiht fot a, baltwa alu telah boleh
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untuk menikah lagi setelah melahirl<an, dan beliau menyuruhku untuk

menikah bila aku mau-"

t&i,iui ,UL,iiG'!')W i*lt e.i* i,,f
-. ,s:fit ,Llt ij; u;i t'^;jr'1i'o';I|u tj $At r$i'

'.,e \i> .<::k'#'oi'",]*iJgtri -,\ 

"$> 

;rw
'G6rt

3801. Dari lbnu Mas'ud -tentang wanita yang ditinggal mati oleh

suaminya dalam keadaan hamil-, ia mengatakan, "Apakoh kalian

bersilrap keras terhadopnya dan ttdak memberiknn rukltshah

kepadinyo? Teloh diturunkan (ayat dalam) surah An-Nisaa' yang

pendek setelah yang panjang 'Dan perempuan-perempuan yong

hamil, wahu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan

lrandungannya.' (Qs. Ath-Thalaaq (61: Q." (HR.Al Bukhari dan An-

Nasa'i)

'"&t JG')i -rlr?r) ,;nt'S'*, t r'*i i" f i U t
piJJ. o1 i,lw tt49 i P: sii'^;il. E:#'r*'-';:i

(Psrtbt :'r;i it :r> .W i;-tti *
3802. Dari way bin Ka'b, ia menuturftan, "Aku berknta, 

"wahai
Rasulullah, oyat, 'Dan perempuan-perempuan yang hamil' waktu

iddah mereka itu ialah sampai merelca melahirkan kandungannya''

(Qs. Ath-Thalaaq (65) : 4), apakah untuk wanita yang ditalok tigo atau

fing drtfuggal mati oleh suaminya?, Beliau meniowab, 'untuk wanito
-yoig 

aituii* tiga dan yang ditinggal mati oleh suaminya."' (H3'.

Ahmad dan Ad-Daraquthni)

e3'i Urt- ,-uzL i). itK ?i?y "'tt 
'^ft 

'1rt;rt ; fl' *

L
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'L;:i ,1t2st J\t;';: ,t* ri;i6 ,g;4:.3 ,tG
:Juo,W Ut,J,* sir t4slr'*:r, Q u :Jui,'c-;bt it

(i("a.t itjrl ry Ari+Yi,:^L:t o9,',*
3803. Dari Az-Zubair bin Al Awwam, balruosanya saat itu Ummu

Kultsum bin Uqbah adaloh istrinya, wanita itu berlcata kepadanya

ketil<o dalam kpadaan hamil, "senangkanloh aku dengan satu talak."
Lalu Az-Zubair pun menalalmya dengan satu talak, setelah itu ia
pergi untuk menunaikan shalat, sementara wanita itu melahirkan.

Kemudian Az-Zubair berkata, "Mangapa ia meperdayaiku? semoga

Allah memperdayainya." Kemudisn Az-Zubair menemui Nabi SAW,

maka belaiu pun bersabdo, "Y[/aktu iddahnya telah hsbis. Lamarlah
logi dia. " (HR. Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Mayoritas ahli
ilmu dari kalangan salaf dan para imam fatwa telah berpendapat,

bahwa bila wanita hamil ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya

adalah sampai ia melahirkan. Hadits-hadits dan atsar di atas

menyatakan, bahwa firman Allah Ta'ala, "Dan perempuan-

perempuon yang hamil, waktu iddah mereks itu ialah sampai mereka

melahirlrnn kandungannye." (Qs. Ath-Thalaaq (65): 4) adalah berlaku

umum untuk semua iddah, sedangkan ayat Al Baqarah

mengkhususkannya.

Bab: Masa Iddah Berdasarkan Quru'(Haid) dan Penafsirannya

.fla.'"r,;l ',s1t i;"; -;i 'Uu 
i$G '* ';'!i *

1^*t1 a)
ia mengatakan, "Barirah

tiga kali haid." (HR. Ibnu

.t.t zoty) ..lze,/

3804. Dari Al Aswad, dari Aisyah,

diperintahkan untuk beriddah selama

Majah)
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3805. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Nabi SAI{ *e*brrfkan pilihan
kepada Borirah, lalu Barirah memilih dirfuryo, kemudian beliou

memerintahkanrrya agar menjalani masa iddahnya seperti iddahnya

wanita merdekn. (HR. Ahmad dan Ad-Daraquthni)

.w1;i t(: # :a:zr;l')' e W i7 ttr";i i t
3806. Telah disebutkan pada judul yang lampau sabda beliau SAW,
"Hendalcnya ia duduk (yalcni tidak melaksanakan shalat) selama

masa-maso quru'nya."

rit-: 9ry i\i'liv'b ,Jv W olt'ai ,i:sc * e::tt
q3lrri "rf$ A u'-i,',r7r1 . u*;

3807. Diriwayotkan dari Aisyah, balrwasanya Nobi SAW bersabda,

"Talak untuk hamba sahaya adalah dua kali tolah dan iddahnya

adalah dua kali haid." (HR. At-Tirmidzi dan Abu Daud)

<l$rtUt itjrl .orize -^;\ii';t ,:6t.r1t'o\b ,y e3
3808. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Talakttya budok adalah dua

kali dan quru'nya hamba sahaya adalah dua lmli haid." (HR. Ad-

Daraquthni)

6*: ,11t-ir.a;\i'otv ,JG W Ut f * qt ,r e;i
(u;ril[ !6 ;.t irjr1 .or*=-

3809. Diriwayatkan dari lbnu (Jmor, dari Nabi SAW, bahwasanya

I
i
ll

{'

fl

&2 - Uuthtasher llatlulAuthsr



beliau bersabda, "Talaknya hamba sahaya adalah dua talah dan
iddohnya qdalah dua kali haid." (HR. Ibnu Majah dan Ad-
Daraquthni)

Isnad kedua hadits di atas lemah, sedangkan yang shahih
adalah yang bersumber dari Ibnu Abbas, yaitu dengan redaksi:
"Iddahnya wanita merdeka adalah tiga kali haid, sedangkan
iddahnya hamba sohaya adalah dua kali haid."

Pensyarah Rahimohullah Ta'ala mengatakan: Penulis
mencantumkan hadits-hadits di atas adalah sebagai dalil bahwa
iddahnya wanita yang ditalak adalah tiga kali quru', dan bahwa quru'
adalah haid, sedangkan di dalam Al Qamus disebutkan bahwa al qar'u
adalah haid dan suci. Ibnul Qayyim mengatakan, "Kata al qar'u tidak
digunakan dalam ucapan Nabi SAW kecuali bermakna haid, dan tidak
ada satu pun ucapan beliau yang bermakna suci. Kemudian dari itu,
pengertian di dalam ayat yang ditafsirkan oleh beliau sebagai "masa
yang diketahui" lebih menegaskan makna ini, bahkan beliau pernah
mengatakan kepada wanita musatahadhah (wanita yang mengalami
pendarahan bukan haid),

.*.t;f i(: i>,*st n ;
"Tinggallrnnlah shalat pada mosq-mosa haidmu." Nabi SAW lah yang

telah mengungkapkan maksud Allah Ta'ala dan menyampaikan
kepada kaumnya ketika diturunkannya Al Qur'an.

Mukhtashar ltailul Authar - ffi3



g,,,bz lhdadnya3o Wanita yang Sedang Menjalani Masa lddah

1. t".t io tz tr.f!,^7
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3810. Dari Ummu Salamah, balrwasanya seorang wonita ditinggal

mati oleh suaminya, lolu keluarganya mengkhawatirftan landisi

motanyo, moka merekn pun mengadap Nabi SAW untuk meminta izin

kepada beliau agar wanita itu dibolehkan bercelah namun beliou

minjowab, "Ia tidak boleh bercelak. Dulu ada seorang wanita (yang

ditinggal mati oleh suominya) lalu ia tetap tinggal dengon pakaianrrya

yang buruk atau rumah jelek hingga berlalu satu tohun, lalu

didatangkan anjing kemudian ia melemparftan ftotoran. Tidak boleh

(ia berielak) hingga berlalu empat bulan sepuluh hari." (Muttafaq

'Alaih)

:y'";;;it-ifiL,Jj *'J)f ,grif r
; -w 4t g\)-+?t ;''&;:';,v'-^'t*:t e'i'r;tri
o(t-o i. !.'. t . , '.'' t'l'*S rOQi l rnjt;)t o))> coj-o ?t';T ?

';.1-7;uri :LjG d ,W:rr?* i ,r:* L'6:$ ,i:*

,o lhdad adalah sikap wanita yang ditinggal mati suaminya dalam menjalani masa

iddahnya, yang mana saat iiu i; harui;enjauhi apa saja yang mengarah kepada

hubungan 
- 

sekual, yaitu tidak mengenakan perhiasan apa saja yang

menyeiaUkan laki-lakilain tertarik melihitnya. Wanita yang ditinggal mati oleh

,.ru*irryu, wajib berihdad selama menjalani iddahnya' yaitu tidak mengenakan

pakaian yang-bagus, tidak bercelak, tiaak memakai parfum dan tidak memakai

perhiasan.
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3811. Dari Humaid bin Nafi', dari Zainab binti Abu Salam'ah,
bahwasanya ia memberitahunya ketiga hadits berikut: Zainab
mengatolran, "Aku masuk ke tempat Ummu Habibah -istri Nabi SAW-
ketika ayahya meninggal, yal*ti Abu Sufyan bin Harb. Lalu (Jmmu

Habibah minta diambilkan minyak wangi yong mengandung khaluq
(suatu jenis pewangi) atau lainnya. Lalu ia memakaiknn pewangi itu
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kepada seorong budak perempuon, kemudian ia pun mengusapknnnya

pacla kedua sisi wajahnya, lalu berkata, 'Demi Allah, aku sedang
-tidak 

memerlukan pewangi, hanya saja aku telah mendengar

Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, 'Tidak halal bagi seorang

wanita yang beriman kepada Atlah dan hari akhir untuk berihdad

terhadap kemation lebih dari tiga hari, lcecuali terhadap kematian

suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari."' Zainab (binti

Abu Salomah) mengatakan, "Aku masuk ke tempat Zainab binti Jahsy

(istri Nabi SA\V) -khtikn 
saudaranya meninggal-. Lalu ia minta

diambilkan pewangi kemudian ia mengoleskannyo, lalu berkota,
,Demi Allah, aku sedang tidak memerlukan pewangi, hanya saia aku

telah mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, 'Tidok

halal bagi seorong wanita yang beriman kepada Allah dan hori akhir

untuk berihdad terhadap kematian lebih dari tiga hari, ltecuoli

terhadap kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh

hari."' Zainab mengatakan, "Aktt mendengar ibuku, Ummu Salamah

(istri Nabi sAW), mengatakan, 'seorang wanita datang lcepada

Rasulullah SAVI lalu berkota, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya

putriku ditinggal mati suamfutya, matanya sudah sembab (knrena

menangis), apa boteh kami mencelakttya?' Rasululloh sAW

menjawab, 'Tidak boleh.' dua atau tigo lrali. Dan setiap knli ditanya

teniang itu beliau meniawab, 'Tidok boleh.' Kemudian beliau

bersabda, 'Woldunya adalah selama empat bulan sepuluh hari- Dulu,

wanita pada masa jahiliyah malah dilempari kotoran di permulaan

tshun."' Zainab melanjutkan, "Apobila seorangwanita ditinggal mati

oleh suaminya, maka ia masuk ke dalam rumah ielek dengan

mengenal<nn pakaian yang paling buruk dan tidak memakai

wewangian atau lainnya hingga berlalu satu tahun. Setelah itu

didatangkan kepadanya hewan ternak -berupa keledai, kambing atau

burung-, lalu ia menyentuh lailitnya sebagai teropi, dan tidak ada

yong disentuhnya kecuali akon mati, kemudian ia keluar, lalu

diberikan kotoran hewan kemudian ia melemparkannya' Selaniutrrya

ia kembali menialani kehidupan sesulanya dengan merryentuh
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wewangion dan sebagoinyo."'31(HR. Al Bukhari dan Muslim)

i46 iutrq'i * :i;y
., o /. t c 1'..o/ , o -.t#,'j Ft q.st\a::

(;c?1)
3812. Dari (Jmmu Salamah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak
halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir
untuk berihdad terhadap mayat lebih dari tiga hari, kecuali terhadap
kematian suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hori." (HR. Al
Bukhari dan Muslim)

Hadits ini dijadikan argumen oleh mereka yang berpendapat
tidak adanya kewajiban ihdad pada wanita yang telah dicerai.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau (,Ic
tidak boleh bercelak) menunjukkan haramnya bercelak bagi wanita
yang sedang menjalani masa iddah karena kematian suaminya, baik ia

3r Diriwayatkan juga oleh Malik di dalam Al Muwaththa', dan disebutkan di dalam
Al Muntaqa Syarfu Al Muwaththa': menurut riwayat Ibnu Mazin dan Isa bin
Wahb bahwa maksudnya adalah dilempari kotoran kambing dari belakangnya.
Namun diriwayatkan oleh Nafi' dilempari dari depannya, bukan dari
belakangnya sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Ibnu Wahb
mengatakan, "ltu lebih tepat. Ada yang menakwilkan bahwa ungkapan ini
merupakan kiasan, bahwa kesabarannya selama setahun itu adalah lebih ringan
daripada dilempar kotoran itu." Pengertian kalimat fa taftadhdhu bihi: Menurut
Ibnu Zaid dari Isa dari Ibnu Wahb adalah menyentuhnya atau menyentuh
punggung hewan tersebut. Adajuga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah
membersihkan diri dengannya sehingga menjadi seperti fidhdhah (perak).
Namun pengertian kedua ini sangat tidak mungkin terjadi dengan binatang.
Namun yang memungkinkan adalah pengertian sebagaimana yang dikemukakan
oleh Malik atau yang dikatakaan oleh Ibnu Wahb. Ibnu Mazin dari Isa
mengatakan, bahwa pengertiannya adalah menyentuhnya. Jadi kemungkinannya,
bahwa wanita itu telah tinggal selama satu tahun tanpa mandi dan tidak
mengenakan pewangi, maka banyak kotoran dan bau keringat yang sangat
menyengat, sehingga tidak ada yang disentuhnya kecuali akan mati.
Diriwayatkan seperti itu juga dari Yahya bin Yahya dari Ibnu Nafi' dan
Muhammad bin Isa Al A'masy. l{allahu a'lam.

i;u ffi'"u1t ,ti *?iV
,f:'N'i';'V tf -ri

t.
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membutuhkannya ataupun tidak. Disebutkan pada hadits Ummu

Salamah di dalam Al Muwaththa' dan lainnya: "Gunakanlah celsk itu

pada malam hari, dan hapuslah pada siang hori." Pada lafazh Abu

Daud disebutkan: "Makn ia boleh bercelak pada malam hari dan

mencucinya di siang hari." Disebutkan di dalam Al Fotft:
..Kesimpulan dari penggabungan kedua riwayat itu, bahwa bila si

wanita itu tidak membutuhkan celak maka tidak halal

menggunakannya, namun bila ia memang membutuhkannya (karena

alasan kesehatan), maka ia hanya boleh menggunakannya pada malam

hari dan tidak boleh pada siang hari, namun lebih baik ditinggalkan

sama sekali.,, Jadi, bila memang membutuhkannya, maka siang

harinya harus dihapus.

Sabda beliau (Tidak hatal) menunjukkan haramnya ihadad

terhadap selain kematian suami, demikian yang diisyaratkan oleh

konteksnya, dan juga menunjukkan wajibnya ihdad bagi wanita yang

ditinggal mati oleh suaminYa.

Ucapan perawi (Tidak halol bagi seorang wanita), golongan

Hanafi berpatokan pada makna redaksi ini, mereka mengatakan,

"Tidak wajib ihdad atas wanita yang masih kecil." Namun Jumhtr

menyelisihi pendapat ini dan tetap mewajibkan ihdad sebagaimana

iddah. Konteks hadits menunjukkan tidak adanya perbedaan antara

istri yang telah digauli dengan yang belum digauli dan juga tidak

membedakan antara wanita merdeka dan hamba sahaya'

Sabda beliau (yang beriman kepada Allah dan hari akhir),

golongan Hanafi dan sebagian golongan Maliki berdalih dengan

redaksi ini dalam menyatakan tidak wajibnya iddah atas wanita

dzimmi (non muslimah yang berada di wilayah yang dilindungi oleh

kaum muslimin). Namun Jumhur menyelisihi pendapat mereka dan

menyatakan, bahwa redaksi ini hanya sebatas redaksi penekanan

sehingga tidak ada pengertian seperti itu.

sabda beliau (berihdad), menurut Ibnu Darstuwiyah, bahwa

makna ihdad adalah wanita yang tengah menjalani masa iddah

menahan dirinya dari perhiasan, menghias diri dan mengenakan

wewangian, serta pelamar pun menahan diri dali melamarnya.
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Sabda beliau (terhadap kematian), redaksi ini dijadikan dalil
oleh merekayang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban ihdad atas
wanita yang kehilangan suaminya, yaitu yang tidak diketahui secara
pasti kematian suaminya. Pendapat ini menyelisihi golongan Maliki.
Konteks hadits ini menunjukkan bahwa tidak wajib ihdad atas wanita
yang dicerai, adapun tentang wanita yang ditalak raj,iy (talak yang
bisa dirujuk) maka berdasarkan ijma' wanita tersebut tidak wajib
ihdad, sedangkan untuk wanita yang ditalak bain (tidak bisa dirujuk
kecuali dengan akad nikatr baru), maka menurut Jumhur batrwa wanita
itu tidak wajib ihdad.

Bab: Apa yang Harus Dihindari oleh Wanita yang Sedang
Berihdad dan Apa yang Dirukhshahkan Baginya

g\ ,F oyy'6"; * JL'"r; oi 6 (? ,av +?i V
\\",rU r?;'# r) ,:&i t, 4*k \j l:F) ;ri ^;ri',y r:(l:l L-_.- i;r ri1- ;U, * 6 ;:, i r**; ;;

(e:)11 . )rbi .* i rr € -\:V
3813. Dari ummu Athiyyah, ia menuturkan, "Kami dilarang berihdod
terhadap kematian lebih dari tiga hari kecuali terhadap kematian
suomi selama empat bulan sepuluh hari. Kami juga dilarang bercelak,
mengenalmn wewangian dan tidak mengenakan pakaian yang dicelup
lrecuali pakaian yaman- Kami diberi rukhshah ketika suci -bilaseseorang di ontara komi mandi dari haidnya- untuk menggunakan
sedikit kayu gahoru." (HR.Al Bukhari dan Muslim)

,\i ?.f,i) itrqf :?;y J;r ,ffi'ulr Jv:';16 :yt2 tl:
t*; ti;'#tj ,ff | t#ti ,g'il e \\.N a7'-.*
.)wf \( y.iii'-:;L tiy'oyt:i *'t, ,',;; .,.i'yt

{:.- -
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3814. Dalam riwayat lain disebutkan: /a ((lmmu 
'Athiyyah)

mengatakan, "Nabi SAW bersabda, 'Tidak dihalalkan bagi wanita
yang berimon kcpado Allah dan hari alchir untuk berihdad lebih dari
tiga hari, kecuali terhadap kematian suami, moka selama (ihdod) itu
ia tidak boleh bercelah mengenakan pakaian yang dicelup kecuali
pakaian yaman, dan tidak boleh menggunakan wewangian kecuali

lretilm suci (dori haid) boleh menggunakan sedikit gaharu. "'(Mutafaq
'Alaih)

t-6i ,ii';r r\?\'ui * ;"'-.J't :';*'t '',3:i ^:Ju')
.f;,j#1 #)i'G

3815. Dalam riwayat ini Ahmad dan Muslim menyeiutkan: "Tiiak
boleh berihdad terhadap kematian lebih dari tigo hari, kecuali istri
(karena kematian suaminya), maka ia berihad selama empat bulan

sepuluh hqri."

';;*tt'#t G\W;;{r :ju W dt;}a;-?iV
i,tjr1 l^S- ti ,i-,bi.Ji'r ,1,#, \') ,uffi;tt ,,4$r;

*frL;i$;t)'d,
3816. Dari Ummu Salamah, dari Nabi SAII, beliau bersabda,
"Wanita ysng ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh mengenolan

pakaian yang dicelup dengan worna lruning, tidok pula yang dicelup

dengan warna merah, tidak pula perhiasan dan tidak pula
menggunakan inai pado rambut serta tidak bercelak. " (HR. Ahmad,

Abu Daud dan An-Nasa'i)

'$3,i;r,- te;'.;wnr j-' ,P F ,Uu *?iv
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3817. Dori Ummu Salamah, ia menuturkan, "Rasulullah SAW mosuk
ke tempatku -ketika Abu Salamah meninggal, aht telah mengenaksn
shabr (sari batang pohon yang pahit)-, lalu beliau bertanya, 'Apa ini
wahai Ummu Salamah?' Alu jawab, 'Ini adalah shabr wahai
Rasulullah, tidak mengandung pewangi.' Beliau berkata lagi,
'Sesungguhnyo itu bisa mengelokknn wajah, janganlah engkau
menggunaknnnya kecuali pada malam hari, dan pada siang hari
engkau menonggolknnnya. Jangan pula engkau bersisir dengan
pewangi dan tidak pula dengan inai, knrena itu merupakan
pewarnaan rambut dengan inai.' Lalu aku tanyakan, 'Lalu dengan
apa aku bersisir wahai Rasulullah?' Beliau menjowab, 'Dengan
bidara, tutupi ke,palamu dengan itu."' (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

4l1i r,x'#'.;:rt,* A;L:\L, Ju /:e *',-?r :t-a)i6 ,xi 6:t?i ,W"n1t iu ,6W ,lp. ,
l*r"Li i\r1 .tp'#')l:'G.rA ,f y *iliLs6

*db ?6 uti;)r;'r!!1
3818. Dari Jobir, ia menuturkan, "Bibiht drtalak tiga, lalu ia keluar
untuk memetik kurmanyo, lalu ia berjumpa dengan seorang la$-laki,
dan laki-laki itu melarangnya, lcemudian bibifu menemui Nabi SAW
lalu menyampaikan hal itu kepada beliau, maka beliau pun bersabda
kepadanya, 'Keluarlah engkau dan petiklah kurmamu. Siapa tahu
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engkau bisa bershadaqah darinya atau berbuat kebaikar. "' (HR'

Ahmad, Muslim, Abu Daud,Ibnu Majah dan An-Nasa'i)

:'Jr-ai e'u ]t tlli W +i (i,Uu * * 1t^-f 
*

(GiiU) .':l: 6'frd ,$";U
3819. Dari Asma' binti (Jmais, ia menuturkan, "Ketika Ja'far gugur,

Nabi sAW menemui kami lalu bersabda, 'Kenakananlah pakaian

ihdad selqma tigo hari, kemudian setelah itu lakukan apa yong

engkau kehendaki. "'(HR. Ahmad)

,f; P;" i.,rl' ?'it W *t'J'i, P'P;,Uu :nt-tjr'*r',
,/

(Gi igrl .r* ei;fiaY Y :Jut

3820. Dalam riwayat lainnya disebutkan; "Rasulullah SAW datang ke

tempatku pada hari ketika setelah meninggalnya Ja'for' lalu beliau

bersabda, 'Janganlah engknu berihdad setelah hari ini. "' (HR'

ahmad)
Hadits ini ditakwilkan sebagai petunjuk agar tidak berlebihan

dalam beri hdad dan duduk-duduk untuk berta' ziy ah'

Pensyarah Rahimahullah Ta,ala mengatakan: Ucapan Ummu

Athiyah (Kami juga dilarang bercelak, mengenakan wewangian),ini

merupakanpengharamanmengenakanwewangianbagiwanitayang
tengah menjalani masa iddah, yaitu segala sesuatu yang termasuk

peiangi, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini.

Ucapan perawi (dan tidak mengenakan pakaian yang dicelup

kecuali pakaian yaman) Ibnu Al Mundzir mengatakan, "ulama telah

sepakat, bahwa wanita yang tengah berihdad tidak boleh mengenakan

pakaian dicelup, kecuali Malik dan Asy-syaf i memberikan rukhshah

putui* yang dicelup dengan warna hitam, hanya saja tidak boleh

sebagai hiasan, tapi sebagai pakaian kedukaan'"

Sabda beliau (kecuali ketika suci (dari haid) boleh
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menggunakan sedikit gaharu). Jadi maksud adanya rukhshah

menggunakannya bukan untuk tujuan mengenakan pewangi akan

tetapi dikhususkan bagi wanitayang mandi setelah selesai haid untuk
menawar bau yang tidak sedap dari bekas darah haid, jadi bukan

sebagai pewangi."

Sabda beliau (mengelokkan wajah), yakni menyebabkan

indah.

Sabda beliau (langon pula engkau bersisir dengan pewangi
dan tidak pula dengan inai) menunjukkan bahwa wanita yang tengah

berihdad tidak boleh merapikan diri dengan menggunakan pewangi

atau yang mengandung penghias, misalnya dengan menggunakan inai,

akan tetapi cukup dengan bidara.

Sabda beliau (tutupi kepalamu dengan itu), yakai untuk
menutupi ketidak rapiah tersebut.

Sabda beliau (memetik kurmanya), konteksnya menunjukkan

izin beliau SAW kepada wanita tersebut untuk keluar rumahnya dan

memetik kurmanya. Hal ini menunjukkan bolehnya ia keluar untuk
keperluan tersebut. An-Nawawi memberi judul hadits ini dengan

"Bab: Bolehnya wanita yang sedang menjalani iddah talak bain untuk
keluar dari rumahnya pada siang hari untuk memenuhi keperluannya

namun tidak boleh bila tidak ada keperluan."
Sabda beliau (Kenokanonlah palcaian ihdad selama tiga

hari). Ada yang mengatakan, o'Yaitu pakaian hitam yang menutupi

kepalanya." Al Iraqi di dalam Syarb At-Tirmidzi mengatakan,

"Konteksnya, bahwa tidak wajib ihdad atas wanita yang ditinggal mati

setelah melewati tiga hari, karena Asma' binti Umais, sebagaimana

yang disepakati ulama, bahwa ia adalah istrinya Ja'far, dan ia adalah

ibunya dari anak-anak Ja'far." Namun pendapat ini dibantah dengan

alasan, bahwa hadits ini janggal karena kontradiktif dengan hadits-

hadits shahih, dan ulama telah seprt'tlt tentang kontradiksinya.
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Bab: Di Mana wanita rffili:Hilr}r"ti suaminva Menialani

dr',:u,Xi g)ei * e.'q')it?:')v IY *e;V
.',+i irtlq'yt^, !;'€,*, &r oY!:'lr,".'i:fit:1
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etj'ltir\ !.6 ;.rt Afr''i"'n lt.!q '".')t
382|.DariFurai'ahbintiMalihiamenuturkan,,suamikupergi
untuk mencari para budaknya' lalu ia menemulcan mereka di

p inggir an gudutf i, ke mudian- mer elm me mbunuhnya' Lalu s ampail ah

beritakematiannyakepadaku,saatituahlsedangberadadirumah
yang letalcnya iauh (dari sini)' salah satu rumah keluargaku'

KemudianalalmenemtuiRasulullahsAWdanakusampaikanhal
tersebutlrepadabeliau.Afulratalran,,sesungguhnyaberitakematian
suamiku sampai kepadaku t<etrka aht berada di rumah yang iauh,

salah satu rumah k lurrgoku. Ia tidak meninggalkan naflrnh, tidak

pulaakumewarisihartanyadaniapuntidakmemilikitempattinggal.

32 Suatu daerah yang letaknya sekitar enam mil dari Madinah'
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Bila aku pindah ke keluargaku don saudara-saudaraku, tentu hal itu
lebih menentramkanku karena alason sebagian perkaraku.' Beliau
pun berknta, 'Pindahlah.' Nqmun ketika aku keluar menuju masjid
atau ke koma4 beliau memanggilku, atau menyuruh seseorang untuk
memanggilku, lalu beliau bersabda, 'Tetaplah tinggal di rumah yang
engkau tinggali ketika sampainya berita l<ematian suamimu kepadamu
sampai habisnya masa iddah.' Maks aku pun menjalani masa iddahku
selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian (setelah masa berlalu),
Utsman mengirim utusan lrepadaku, maka aku pun
memberitahukannya, lalu ia menetapkan keputusan berdasarlan itu."
(HR. Imam yang lima dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi. Hanya saja

An-Nasa'i dan Ibnu Majah tidak menyebutkan tentang utusan
Utsman)

;J)'rti'e o'1,;. Gnt>, !! ; f# .ut,f * *',*'ft.u: q 1*t?\* J'r;r Jyov trt;t.:^:,.r6;tr';i
oi J't'rt S:i'd*,,J6 {5,q6ril' 'i}tL,?t:4t

(lrt;"rijAfrtigr1 .tipj ;*ii ^;ri 
,1Li l;

3822. Dari llvimah, dari ibnu Abbas, 
^rnfrrir Tr*an Allah, "Dan

orang-orong yang akan meninggal dunia di antoromu dan
meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu)
diberi naftah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah
(dari rumahnya)." (Qs. Al Baqarah (2): 240), bahwa huhtm ini
dihapus dengan ayat warisan, yang mana Alloh menetapkon baginya
seperempat dan seperdelapan. Dan masa setahun pun dihopus lalu
ditetapkan menjadi empot bulan sepuluh hari. (HR. An-Nasa'i dan
Abu Daud)

Pensyarah Rahimahullah Ta'alo mengatakan: Hadits Furai'ah
sebagai dalil yang menunjukkan bahwa wanita yang ditinggal mati
oleh suaminya menjalani masa iddahnya di rumah yang ia tinggali
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ketika mendapat berita kematian suaminya dan ia tidak boleh pindah

ke tempat lainnya. Segolongan sahabat, tabi'in dan generasi setelah

mereka berpendapat demikian, begitu juga Malik, Abu Hanifah, Asy-

Syaf i dan para sahabatnya. Telah diriwayatkan pula pendapat yang

menyatakan bolehnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk

keluar dari rumah yang ditinggalinya ketika mendengar berita

kematian suaminya, pendapat ini berasal dari segolongan sahabat, di

antaranya adalah Umar, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan

darinya oleh Ibnu Abi Syaibah, yaitu bahwasanya umar memberikan

rukhshah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk

mendatangi keluarganya. Dikeluarkan juga oleh Abdurrazaq dari Ibnu

Umar, bahwasanya putrinya menjalani masa iddah setelah ditinggal

mati oleh suaminya, lalu putrinya itu mendatanginya di siang hari dan

berbincang-bincang dengan keluarganya, kemudian ketika malam ia

disuruh untuk kembali ke rumahnya. Dikeluarkan juga oleh Sa'id bin

Manshur dari Ali RA, bahwasanya ia membolehkan wanita itu sedang

dalam perjalanan lalu ditinggal mati suaminya untuk berpindah tempat

dari tempat semula (yaitu tempat dimana ia mendengar berita

kematian suaminya). Hadits Ibnu Abbas di atas dijadikan dalil oleh

mereka yang berpendapat bahwa wanita yang ditinggal mati oleh

suaminya tidak berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan

pakaian. Asy-Syafi'i mengatakan, "Aku ingat pendapat dari ahli ilmu

yang aku rela terhadapny4 batrwa nafkah dan pakaian untuk wanita

yang ditinggal mati oleh suaminya selama satu tahun telah dihapus

hukumnya oleh ayat warisan." Asy-Syafi'i juga mengatakan, "Para

ahli waris dari orang yang telah meninggal itu mempunyai hak pilih

untuk memberinya tempat tinggal, karena Nabi sAW telah bersabda,

'Tetaplah englau tinggal di rumahmu'' (yaitu rumah yang

ditinggalinya saat mengetahui berita kematian suaminya), yang mana

sebelumnya (dalam riwayat ini) disebutkan bahwa sang suami tidak

memiliki rumah, maka hal ini menunjukkan wajibnya ia tinggal di

rumah suaminya bila sang suami memiliki rumah"'
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Bab: Nalkah dan Tempat Tinggal untuk Wanita yang Ditalak
Habis

3823. Dari Asy-Sya'bi, dari Fathimah binti Qais, dari Nabi SAW,

tentang wanita yang ditalak tiga, beliau bersabda, "Ia tidak berhok
mendapat naJkah dan tidok pulo tempat tinggal. " (HR. Ahmad dan

Muslim)

6 I' J;.,"d,"J:X-'f, r;fi'q'i:'* rUu W ^rtil ej
<Ur4f,lt*r:*,1, if11 .l-i* j, ,#

3824. Dalam riwayat lainnya yang juga bersumber darinya (Fathimah

binti Qais): Ia menuturkan, "Alat ditolak tiga oleh suamiku, lalu
Rasulullah SAW tidak menetapkan tempat tinggal dan tidak pula
na/lrah untukht. " (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

&t )'r-,r',;.yG ,w q\3',6b,Uu ,tai w !-tj: e,
(J,J.itj'> .*i'r*i oi W

3825. Dalam riwayat lainnya yang juga bersumber darinya (Fathimatr

binti Qais): Ia menuturkan, "Aku ditalak tiga oleh suamiht, lalu
Rasulullah SAW mengizinkanku untuk menjolani masa iddahfu di
rumah keluargaht " (HR.Muslim)

ti-iijr 4 ln jy'q; $ ,-,,.rsa.iC'fi ilt i;:t; *
}:f 'Jt ri*.'db *r,Uu".'e:;; alrt G\; r1;L

db ",rt) -, eA p r'it Ci,Uu" r*u )i 4
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3826. Dari (Jrwah bin Az-Zubair, bahwasanya ia berkata kepada

Aisyah, ,,Apakah engkau tidak tahu bahwa Fulanah binti Al Hal<am?

Ia ditalak habis o"leh suaminya, lalu ia keluar rumah'" Aisyah

berkata, ,,Buruk sekali yang ia lahtlmn." (Jrwah berkata, "Apakah

englrou belum mendengar ucapan Fathimah?" Aisyah meniowab'

,,sebenarnya itu knrena di sana tidak ada kebailan baginyo'"

(Muttafaq 'Alaih)

'*-:tt'*u'oy."ls]ir'"*i Ui'o.G1^xA "':i'iLr'4':

.ffi l, J?re'.r;'ri,lily ,r<i.-rl e'+ ;-i !Y'e
g6';r,rit; 

.iIr',s 
rutt irj rl

3827. Dalam riwayat lain disebutk an: Bahwasanya Aisyah mencela

hal tersebut dengan celaan yang buruh dan ia mengatalan'

"sesungguhnya Fathimah (saat) berada di tempat yang

menglrhawatirkan sehingga dikhawatirkan keselamatannya, l<areno

itulah Rasulullah sAW memberinyo rukhshah. " (HR. Al Bukhari, Abu

Daud dan Ibnu Majah)

L_lf ,4 qil,:tJ';:rU'li 'Uu f **u;
fu;tr, V'u r;> u:# 6;G "*"'#|oi'rc:r)

3828. Dori Fathimah binti Qais, ia menuturkan' "Aku berkata'

,wahai Rasulullah, suamiku telah menalak tiga diriku, dan aku

merasokhowatiradapenjahatyangmosuk.'',Malrnbeliau
menyuruhnya untukpindaft- (HR' Muslim dan An-Nasa'i)
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3829. Dori Ary-Syo'bi, bahiasarya ,, *"rururko, 

'kfsahnia

Fathimah binti Qais: Sesungguhrrya Rasulullah SAW tidak
menetapkon tempot tinggal dan tidak pula naJkah baginya. Lalu Al
Aswad bin Yazid meroup segenggam kerikil kemudian melempar-
lemparkannya seraya mengatalmn, "Celaka engkau menceritokan hal
semocom ini? " Mala Umar M berkata, "Kita tidak boleh
meninggallan Kitabullah dan Sunnnah Nabi kita SAW hanya karena
ucapan seorang wanita. Kita tidak tahu persis, apakah ingat atau
telah lupa. " (HR.Muslim)

,)1 ,-,"'j1r';'^2* otl'; b'ri i,SG + ir. .tt re ;J at +* *
ot5 )1flt i "e'g..i'* |.rtt,l!t'*;:v,Qi;,i*t)
t .,...i .i ' ,,i o(.o6,..4-,, e-p-r,41 f ,v 4- /y's..i;.V';iWUt
z u;i i e?;i:: ,t4'4;. 

"ttS 
ir)b' W'4- G',)).,

o:fi tf vf ^;r A t l'j :'tui ,t71; q"'of lV ; ortA[
)-ti A*'ol r; rD'G,t,iw W""d,'iv'.t e
:JrJ e1' J-; t" Ei';"i :U;ui ,rA o:G rryyi ; a;la6
'U * "lijiyAq,d;rf o ,i.i;k?i i'*
A'rA* e;t .rl;f W U, qKG,6*L*1,-?'a("
,;'r/t n v1 .leir r.ii 6i.Ll S ,it17iui ,U'n i?G ,o\]
,.
,1*.',ry -^$tll:,;rw lAL u6t tfi*, ,l ?rrLli
,? q',ry:l."rl} tb'> ,iL" h' i,; .l' ;ry Ai * ,u:
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3830. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, ia menuturkan,

"Marwon mengutus Qabishah bin Dzuaib kepada Fathimah untuk

bertanya kepadanya, lalu Fathimah memberitahunya bahwa ketika itu

ia diperistri oleh Abu Hafsh bin Al Mughirah, sementara itu Nabi

SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib -yokni 
untuk memegong salah satu

wilayah di Yaman-, lalu Ali berangkat bersama suominyo, kemudian

suaminya itu mengirim utusan untuk menyampaikan talak yang tersisa

kepadanya, dan ia meminta Ayyasy bin Abu Robi'ah dan Al Horits bin

Hisyam untuk memberi na/kah kepodanya, maka l<eduanya

mengatakan, 'Demi Allah, ia tidak berhak mendapatkan naJknh

kecuali bila ia hamil.' Kemudian Fathimah menemui Nabi SAW,

beliau pun bersabda, 'Engkau tidak berhak mendapatkan naJkah,

kecuali bila engkau sedang hamil.' Lalu ia meminta izin untuk pindah

tempot, maka beliau pun mengizinkannya. Kemudian Fathimah

berkata, 'Kemana aku pindah wahoi Rasulullah?' Beliqu menjawab,

'Ke tempat lbnu Ummi Maktum.' Ia adalah seorang laki-laki yang

buta, sehingga wanita itu bisa menanggalkan pakaian luarnya tanpa

dilihatnya. Dan wanita itu tetap tinggal di sana hingga habis masa

iddahnya, kemudian Nabi SAlt menikahkannyo dengan Usamah.

Seteloh itu Qabishah kembali menemui Marwan dan menyampaikan

hal tersebut. Marwan berkata, 'Kami belum pernah mendengar hadits

ini kecuali dari seorang wanita. Sungguh knmi akan mengambil

ketetapan berdasorkan apa yong kami jumpai pada orong-orong.'

Mako ketika pernyotaan Marwan ini sampai kepada Fathimah, ia

berkata, 'Antaro aku dan kalion ada Kitabullah, Allah telah

berfirman, 'moka hendaklah kamu ceraiknn mereka pada waktu

mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)' hingga 'Kamu

tidak mengetahui baranglcali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu

hal yang baru.' (Qs. Ath-Thalaaq (65): t)ij. Selaniutnya Fathimah

33 Ayat dimaksud: "mqka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka
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mengatokan, 'Lalu hal apa yang terjadi setelah talak tiga? "' (HR.
Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i dan Muslim dengan maknanya)

Pensyarah Rahimahullah To'ala mengatakan: Hadits-hadits di
atas dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa wanita yang
ditalak bain tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari
suaminya, demikian pendapat Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Daud dan
para pengikut mereka. Sedangkan Jumhur berpendapat bahwa wanita
tersebut tidak mendapatkan nafkah namun berhak terhadap tempat
tinggal. Dalam menetapkan tempat tinggal, mereka berdalih dengan
firman Allah Ta'ala, "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana
kamu bertempat tinggol menurut kemampuanmu." (Qs. Ath-Thalaaq
(65): 6) dan dalam menggugurkan nafkah mereka berdalih dengan
pengertian firman Allah Ta'ala, "Dan jika mereko (isteri-isteri yang
sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu
na/kahnya hingga mereka bersolin." (Qs. Ath-Thalaaq (65): 6).
Sementara Umar bin Khaththab, Umar bin Abdul Aziz, Ats-Tsauri
dan ulama Kufah berpendapat wajibnya nafkah dan tempat tinggal,
mereka berdalih dengan firman Allah Ta'ala, *Hai Nabi, apabila
lrsmu menceraikan isteri-isterimu maka hendakloh kamu ceraikan
mereka pada wahu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang
wajar)." (Qs. Ath-Thalaaq (65): 1). Sedangkan Al Hadi, Al Muayyid
Bilah dan pendapat Ahmad yang dikemukakan di dalam Al Babr
menyatakan bahwa wanita itu berhak mendapatkan nafkah tapi tidak
berhak mendapat tempat tinggal, mereka berdalih dengan firman
Allah Ta'ala, *Kepada waniat-wanita yang diceraiknn ftendaklah
diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf,,"

dapat (menghadapi) iddohnya (yang wajo) dan hitunglah waktu iddah itu serta
bertaqwalah kepada Allah Rabbmu. Jongonlah kamu keluarkon mereka dari
rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka
mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan
barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali
Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru." (Qs. Ath-Thalaaq (65):
l).
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(Qs. Al Baqarah (2): 241), karena wanita yang ditalak itu seolah

terpenjara karena adanya suami. Pendapat yang lebih kuat adalah

pendapat yang pertama.

Ucapan perawi (Lalu ia meminta izin untuk pindah tempat,

maka beliau pun mengiZinkannya) menunjukkan bolehnya wanita

yang ditalak bain untuk pindah dari tempat yang ditinggalinya ketika

ia ditalak, sehingga hadits ini mengkhususkan keumuman firman

Allah Ta'ala,"Janganlah kamu keluarksn mereka'" (Qs' Ath-Thalaaq

(65): 1) dan tidak kontradiktif dengan hadits Furai'ah, karena hadtis

Furai'ah itu berkenaan dengan iddah wafat.

Bab: Nafkah dan Tempat Tinggal untuk Wanita yang Ditalak

Raj'iY (Talak Yang Bisa Dirujuk)

',F'ri (i'o', ;t\ :'dI" W dt *i,Uv f **u €
'J';:, r; 

'r!u 
.,* r;.e ;!jr, irtt'^hi';t-'d, ,:fu,,)\

Cy:W it J'y, Jw :av .-tAk ,>la tA;Jr')i i; if1 ,;rr

\3i i'r.,1 ^=;:),W G'ri "k $irfA ;!5, u;1t

(c6rt
3831. Dari Fathimah binti Qais, ia menuturkan, "Akl't menemui Nabi

SAW, lolu aku berkqta, 'sesungguhnya suamiku, Fulan, telah

mengirim utusan kepada untuk menyampaikan talak, lalu aku

meminta naJkah dan tempat tinggal kepada keluarganya, namun

mereka menolak.' Mereka (keluarga suaminya) berknta, 'Wahai

Rasulullah, sesungguhnya ia mengirim utusan untuk menyampaikan

talak tiga.' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'sesunggunnya naJknh

dan tempat tinggal itu adalah untuk istri bila suaminya bisa

merujulcnya (yakni talak raj'iD."'(HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

fi

ffi

t
{
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3832. Dalam lafazh lain dikemukakan: "Sesungguhnya na/kah dan

tempat tinggal itu adalah hak istri terhadap suaminya selama sang

suami mempunyai hok untuk merujubrya. Jilca suami tidak lagi berhak

untuk merujulmya maka tidak ada kewajiban naflrah dan tidak pula
tempat tinggal. " (HR.Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits di atas

konteksnya menunjukkan wajibnya suami memberi nafkah dan tempat

tinggal kepada istrinya yang telah ditalak dengan talak raj'iy (talak

yang bisa dirujuk). Pendapat ini merupakan ijma' ulama. Dan

pengertian kebalikannya, bahwa tidak ada kewajiban memberi nafkah

dan tempat tinggal kepada yang selain talak raj'iy kecuali bila dalam

kondisi hamil.

Bab: Istibra' (Pembebasan Rahim'dari Janin) Hamba Sahaya

& J,v'u';.1 i;tL'rf f 'q.ivW 
olr",ti * €j '*

z.l .z cE. l.o I l.,z tz cz , c , 'o. .c' '(jr; t;1t l;i it1t1 .z'zZ:'4 ,F ,yC'* \j ,#
3833. Dari Abu Sa'id, bahwasanya Nabi SAIIr bersabda mengenai

para towanan Authas, "Wanita hamil tidak boleh digauli hingga

melahirlran, dan yang tidak hamil hingga haid satu kali." (HR.

Ahmad dan Abu Daud)

ri-i k1 $ji'ri-Jy .i:;ia ;,-'-;-ta'^ai oi:.::s ta

(f ,{j pt''3i i6rl$J-i v '}3'irx-JYr

e'ffl.;,i3rt a,i;lt ct,?'€i
z zt t I t z z n

l) d >v *, tl[" *< il '5P 
.a;)
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,,,, l

atx,
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3834. Dari Abu Darda, dari Nabi sAW, bahwasonya ia mendatongi

seorangwqnitahamilyanghampirmelahirknn'didepankemah
besar. Ia berkata, "Tampaknya ia hendak menggaulinya? " Merekn

menjawab, 
(Benar.', Maka Rasulullah SAW bersabda, 

,,Aku ingin

sekali melalmatnya dengan lalcnat yang akan dibawanya ke dqlam

kuburannya.Bagaimanaiamewarisinyapadahalitutidakhalal
baginya? Bagaimana ia menjadikan pelayannya padahal itu tidak

hiat-baginya? " (HR- Ahmad, Muslim dan Abu Daud)

*; ;'d'H | 'r't r*'; * :,sG'r'C@t t')\')'it it'rt
\{'F.r'}j t;;.

3835. Diriwayatkan j.rga oleh Abu Daud ath-fhayatisi' ia

menyebutkan dengan ,.dukrir "Bagaimana ia mewarisinyo padohal

itu tidak hatal baiinya? Bagaimana ia mengambilnya padal itu tidak

halal baginyo?"

tpn;Gt &,tr1'o-v ,ffi *t J"iriu,'JGi;';'-rj ,f
(Gi 

^:',r> 

.:ifl.

3836. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah sAW bersobda,

,Janganlahseoranglaki-lakimenggauliseorangwanitayangtengoh

hamil dari orong loin. "' (HR. Ahmad)

,i\i i;0 lr.fi;'k u,JG WUt * 
"Y 

i y:-'t"' *
<ls;-'-313 33i irir> .,..'-'rt iic ';\)"

3837. Dari Ruwr,fi' ;;' i,ouu, dari Nabi in*' u"'ou t'i'omo'
"Barangsiapo brri*o, kepada Allah dan hari akhir' makaianganlah

ia menimpahkan air maiinya pada ianin orang lain'" (HR' Ahmad

dan At-Tirmidzi)
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3838. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dengan tambahan:

"Barangsiapa beriman keapda Allah dan hari akhir, maka janganloh

ia menggauli wanita dari towanan kecuali setelah istibra."

[(-J:r 'a $','{-:vi" ,7\i iA$ lur4i. os a ,?'€i
(Gi\).'rbbr F

3839. Dalam lafazh lain disebutkan: "Barangsiapa beriman kepada

Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menikahi janda dari para
towanan kecuali setelah haid." (HR. Ahmad)

Pengertiannya, bahwa gadis perawan tidak perlu istibra.

'1 ,-*..'rl ,!G'1 'C) iglt't^3 riy : rL i.t'Jrs
o o/
lz o.c ,t. c
l*J9 Lt:--e;g

Ibnu Umar mengatakan, "Bila diberikan homba sahaya yang telah

digauli, atau dibeli, atau dimerdekaknn, makn hendakloh istibra
dengan satu kali haid. Sedangkan yang masih gadis perawan tidak
perlu istibra." (Dikemukakan oleh Al Bukhari di dalam kitab

Shabibnya)

Telah disebutkan juga dalam sebuah hadits yang bersumber

dari Ali RA yang konteksnya mengandung pengertian seperti itu.

(Ai -r-2--p 
'e tq 

r6Jr iKl; .it r'tJr i:p \'1 ,al;.i,- ti^- ,,/

-;r;tt 1,*-19 iyv d, *:Jv ,;i; 6))
:- 
-\n i; '-!;t.'"j &6 ,+ ,'"r: ,eu ,uJAt'*.4,

a:fr -V|ai*r- rui .,il uiri:$tA.'fii;'
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3840. Buraidah meriwayatkan, ia menuturkan, "Rasulullah SAW

mengutus Ali kepada Khalid -yakni ke Yaman- untuk memutuskan

bagian seperlima, lalu Ali memilih seorong wanita tawonan,

kemudian pada pagi harinya ia tampak sudah mandi (dari iunub),
maka aku katakan kepada Khalid, 'Tidakkoh engkau melihat ini?'
sebelumnya aku memong membenci Ali. Ketika komi sompai di

hadapan Nabi SAll, aku menyampaikan hal itu kepada beliau, maka

beliau pun bersabda, 'Wahai Buraidah, apaknh engkau membenci

Ali?' Aku jowab, 'Ya.' Beliau berkata lagi, 'Janganlah engkau

membencinya, karena sesungguhnya, bogian Ali dari yang sepertilima

itu adalah lebih banyak daripada ittt."'(HR. Ahmad dan Al Bukhari)

>L; +i, ,o Li W-"n $1:. $L'*ri i,su :+rq'e_':

F * b's,^:'* iC V *b1: J'\\fi;',7:;V
A'6"'i6 . *" q"i;,ry * e \\i&i 6,i+4)
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3841. Dalam riwayat lalin disebutkan: Buraidah mengatakan, "Aku
pernah membenci Ali dengan kebencian yang tidak pernah kurasalun
terhadap orang lain, dan aku sangat mencintai seorong Quraisy
dengan kecintaan yang tidak pernah aku rasakan terhadop orang lain
karena orang itu benci terhadap Ali. Orang itu dikirim dalam pasukan
dan aku menyertoinya, alat tidak menyertainya kecuali karena ia pun
membenci Ali. Lalu kami mendapatlmn towanon, kemudian ia
mengirim surat kepada Rasulullah SAI{ yang isinya: Kirimlah
seseorang untuk mengambil seperlimanya. Lalu beliau mengirim Ali.
Di antara para towanon terdapat llashifah, ia wanita tercantik di
antara para tawanan. Kemudian Ali menetapkan seperlimanya dan
membagi, kemudian ia keluar dan kepalanyo meneteskan air, maka
lrami berkata, 'Iilahoi Abu Al Hasan, ada apa ini?' Ia menjawab,
'Tidak tahukah'kalian Woshifah di antara para towanan itu? Aku
telah membagi dan menetapkan seperlima, dan ia termasuk di dalam
yang seperlima, kemudian ia termasuk bagion keluarga ahli bait Nabi
SAW, kemudian ia menjadi bagian keluarga Ali, dan aku

menggaulinya.' Maka orang itu pun mengirim surat kepada Nabi
SAW, lalu aku berkata, 'Utuslah aku.' Maka ia pun mengutusht untuk
membenarkan (pernyataan di dalam surat), maka aku pun
membacakan isi surat tersebut, dan aku katakan, 'Benor.' Setelah itu
beliau memegang tanganku dan surat tersebut, lalu berkata, 'Apaknh

engkau membenci Ali?' Aku jawab, 'Ya.' Beliau berkata lagi,
'Janganloh engkau membencinya. Jika dulu engkau pernah
mencintainya, maka tambahkanlah rasa cinta terhadapnya. Demi
Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh bagian
l<eluarga Ali dari seperlima itu adaloh lebih baik daripada Washifah.'
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setelah mendengar ucapan Nabi sAltr ini, tidok ada seoranS pun yanS

lebih aku cintai daripadalli. " (HR' Ahmad)

Hadits ini mengisyaratkan, bahwa suatu kelompok boleh

mewakilkan kepada salah satu anggotanya dalam hal pembagian harta

kelompok tersebut, dan yang dimaksud dengan keluarga Ali dalam

riwayat ini adalatr dirinya sendiri.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(wanita harmil tidak boleh digauli hingga melahirkan, dan yang

tidak humil hingga hoid satu kali),hadits ini menunjukkan haramnya

seoranglaki-lakimenggaulibudaktawananyangsedanghamil
sehingla melahirkan. Hadits pertama juga menunjukkan bahwa

,.or*! laki-laki diharamkan menggauli budak tawanan yang tidak

sedanj hamil sehingga istibra dengan mengalami satu kali haid'

Konteks sabda beliau (dan yang tidak hamit) menunjukkan keharusan

istibra pada gadis perawan. Hal ini dikuatkan oleh kias terhadap

iddah, yaitu wajib dijalani walaupun diketahui kekosongan rahimnya'

segotongan atrii itmu berpendapat, bahwa istibra hanya diwajibkan

pada wanita yang tidak diketahui kekosongan rahimnya, sedangkan

i*, diketahui kekosongan rahimnya maka tidak wajib istibra.

f*a*g* ini diperkuat oleh hadits Ruwafi' [no. 3839], karena sabda

beliau (maka janganlah ia menikahi ianda dari para tawanan

kecuali setelah nairy mengindikasikan demikian. Diperkuat juga oleh

hadits Ali, sehinga hal ini mengkhususkan atau membatasi keumuman

sabda beliau (dan yang tidak hamif). Pendapat dari Ibnu umar

berdasarkan atsar ini menyatakan wajibnya istibra terhadap orang

yang menyerahkan atau menjual hamba sahaya' Asy-Syafi'i

mengatakan, ..Tidak wajib." Abu Hanifah mengatakan, "Sekadar

dianj-urkan.,, Ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya istibra

terhadap si pemUeti atau si penerima dan serupanya' Jumhur

berpeniapat wajib, karena konteks hadits Ruwaifi' dan yang

sebelumnya menunjukkan tidak membedakan antara yang hamil

karena zina dan lainnya, sehingga wajib istibra pada hamba sahaya

yang sebelum dimiliki telah diketahui berzina, bila ia hamil maka
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istibra hingga melahirkan, bila tidak hamil maka hingga satu kali haid.
Ucapan perawi (lala Ali memilih seorang wanita tawanon ...

dst), kemungkinannya, bahwa wanita tawanan tersebut adalah gadis
perawan, atau saat penetapan itu sudah berlalu kadar waktu istibra,
karena ia telah termasuk dalam kepemilikan kaum muslimin ketika
menjadi tawanan. Untuk menyimpulkan ini adalah dengan cara
menggabungkan hadits-hadits tersebut. Konteks hadits ini dan hadits-
hadits lainnya pada judul ini mengindikasikan bahwa bolehnya
menggauli wanita tawanan Islam tidak disyaratkan istibra, seandainya
itu disyaratkan, tentu Nabi SAW telah menjelaskannya.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyaral: Tidak wajib istibra pada
hamba sahaya yang masih perawan, baik ia sudah dewasa ataupun
masih kecil, demikian pendapat Ibnu Umar dan dipilih oleh Al
Bukhari serta merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ahmad.
Sama juga halnya hamba sahaya yang dibeli dari seseorang yang jujur
yang mengaku tidak menggaulinya atau tidak pernah digauli dan telah
istibra-

Muklrtashar lYatlulAuther - 669



*$"Y
KITAB PENYUSUAN

Bab: Jumlah Penyusuan yang Mengharamkan (yang

MenYebabkan Menjadi Mahrom)

i;t;;t irlr1 .;:Crirr'aLit ?';J | :'Ju W Qt Li 
^kY {

<is'd'tt
3S42.DariAisyahM,bahwasanyaNabiSAWbersabda,,,Satudan
dua isapan tidak mengharamksn." (HR. Jama'ah kecuali Al Bukhari)

,, . li,,
?Pv ip {'^2it ?';.ft :W'"4t'Jr'- )rLi ,J>ar?i *

(*'t Gl olrr) ..'J,.,-', \;i ire; .o€,Arr:^Lir, ;:t:;b"St, *')t
.l ,

3843. Dari (Jmmu Al Fadhl, bahwa seorang taki-laki bertanya kepoda

Nabi SAW, iApakah satu hisapan mengharamlran?'' Beliau

menjowab, "Satu penyusuan dan dua penyusuan tidak

meigharamlan. Begiti juga satu isapan dan dua isapan." (HR.

Ahmad dan Muslim)

'4 €.*s
/}t-c;bti|'yr'*Li ,rsli rAL'-L"7 ,i?}t ",),'4k 'i\:t C9.'

ii,' i; iJ .;$>)\i *;i,J' Gltt"ib\f i'( j,li",n Jt ai .o;*'t :
-l;'t'r;)1'i;i i$r1 .or;**lii ,;r:1i ir.i'.t :Wi. Lyivi 'J;'t

3844.Dalam riwayat lain dikemukakaw [Jmmu Al Fadhl mengatakan,
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"Seorang badui menemui Nabi SAI{-saat itu beliau sedang di
rumahku- lalu berkata, 'Wahai Nabi Allah, aku mempunyai seorang
istri, lalu aku meniknh lagi dengan wanito lainnya, kemudian istriku
yang pertama mengaku bahwa ia telah menyusui sekali atau dua kali
susuqn istriku yang baru itu.' Maka Nobi SAW bersabda, 'Satu isopan
tidak mengharamkon dan tidak pula dua isapan. "' (HR. Ahmad dan

Muslim)

?ry o ,,ss W'nlt ,:i ,;3t / I' LL o,
I "r.. I .1.. ,.o / t.. .t .?.

(€b)tS .,iul; r^>l ol;-1; .dU,e^JlJ

3845. Dari Abdullah bin Az-Zubair, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
"Satu dan dua isopan dari penyusuan tidak menghoramkan." (HR.
Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi)

:6'jz:b:, F lrrtt u'J; *os |dv,1!t ,*,e *
q ej W :t,S';:, e'rl,?c;I *;,ry i,;'e

I ., a... /t./ .8. t.o ! -t.zz =oto, . l.o,(jt--rt, ))t) y.tt * ots,1 .lt-Pt qtfr
3846. Dari Aisyah, bahwasanya io menuturkan, "Dulu yang
diturunkan di dalam Al Qur'an adalah sepuluh kali penyusuan yang
diketahui odalah mengharamkan, kemudian dihapus dengan lima kali
yang diketahui. Dan ketikn Rasululloh SAW wafat, masih tetap
sebagaimana yang dibaca dari Al Qur'an. " (HR. Muslim, Abu Daud

dan An-Nasa'i)

)l'-lt ,f. J; :-Gvl)t t iF- e-tr ?'x 4- 'as ,a.;s "u;',

t ,o / t.. t ..clc. ,o o, z ol'... a! .olo, ,, , to ,J->l ol;-1) .crt.P 
'* 

12-t Ji t' ,7UF 7Wt *
I .o t(rL-

3847. Dalam lafazh lainnya disebutkan: Aisyah berkata -*rtifo io
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me ny e but kan t e n t an g p e nyu s uan y ang m e n ghor amkan-, " D i t ur unka n

di dalam Al Qur'an: Sepuluh penyusuan yang diketahui. Kemudian

turun juga: Lima kali yang diketohui. " (HR. Ahmad dan Muslim)

,?6:rk ?Q:, F:rit eJ;i,Uu ,P'€'t
j:, t 1., !,.
t:;r ,?6"F ?Qt ,f* J\?cA,t'** U:

<tsu'-iti$'1 .U; JL W
3848. Dalam lafazhlainnya disebutkan, diiyrn berkata, 'iDiturul*n

di dalam Al Qur'an: Sepuluh penyusuan yang diketahui. Lalu yang

lima dihapus sehingga honya menjadi lima penyusuan yang diketahui.

Kemudian kptika Nabi sAW walot hukumnya masih tetap seperti itu."
(HR. At-Tirmidzi)

';i'\\?:et ,+ i 9t';tt u elnr'lii Q.os ,P'qt
(*6'rt itjrl .L6'-P "#'11 ,>t11,a1

3l[g.Dalam lafazhfainoya disebutkan: "Di antora yang dftrrunknn

Ailah 'Azza wa Jalla dari Al Qur'an kemudian digugurkan adalah:

Tidak mengharamkan kecuali sepuluh penyusuan atau lima

penyusuan yang dike t ahui. " (HR. Ibnu Maj ah)

ftF '.r1 -z'rG ,AL'j; ;i;t;i ffi at'J'y, oi ,ikG3;

(*:t itjrl .^-,,r}z)t +rAL .Pf- ,sk'2 ,,>(,2;}3
3850. Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan istrinya

Abu Hudzaifah untuk menyusui Salim lima penyusuan, dan dengan

penrysuan tersebut Salim boleh masuk ke tempatnya. (HR. Ahmad)

u ;?;r J';'ri,tlt:" & AL (3 Li :+ts)
e .,

Gs')' ';\i
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3851. Dalam riwayat lain: Bahwa Abu Hudzaifah mengangkat salim
sebagai anak, ia adalah mantan budak seorang wanita Anshar,
sebagaimona Nabi SAW mengangknt Zaid sebagai anak. Biasanya,
pada masa jahiliyah, seseorang yang mengangkat onak, maka orang-
orang memanggil si anak sebogai anahtya orang tersebut dan ikut
mewarisinya hingga Allah Azza wo Jalla menurunkan ayat,
"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama
bapak-bapak merel<a; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jikn
kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah
mer e ka s ebagai) s audara-s audar amu s e agamo dan maula-moulamu. "
(Qs. Al Ahzaab (33): 5), setelah itu mereka kembali memanggil anak
angkat dengan tambahan nama ayah mereka yang sebenarnya,
sedangkan yang tidak diketahui ayahnya moka dipanggil dengan
maula (budak yang dimerdekakan) dan saudara seagama. Kemudian
datanglah Sahlah, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, dulu kami
memandang Salim sebagai anak sendiri, ia tinggal bersamalat don
bersama Abu Hudzaifah, ia biasa masuk ke tempatku dan melihatku
dengan pakaian rumah, sedangknn sekarang Allah Azza wa Jalla
telah menurunkan oyot tentong merekn sebagaimona yang telah
engkau ketahui." Mako beliau bersabdo, "susuiloh ia lima

!,o 1.
(J^>lJ
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penyusuan.,, sehingga dengan begitu status salim menjadi seperti
'anak 

susunyo. (HR. Malik di dalam Al Muwaththa' danAhmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Ar-Radh'ah

adalah satu kali penyusuan, bila seorang bayi mengulum putting susu

lalumengisapnyakemudianmelepaskannyakarenakehendaknya
sendiri, bukan karena faktor lainnya, maka itulah satu kali penyusuan'

Al Imlaaj adalah al irdhaa'ah, yakai pengisapan. Hadits-hadits di atas

menun;ukkan bahwa satu kali penyusuan atau dua kali penyusuan

tidak termasuk kategori penyusuan yang mengharamkan

(menyebabkan menjadi mahrom), maka pemahamannya' bahwa tiga

kali penyusuan menyebabkan haram. Namun pengertian ini

kontradiktif dengan hadits yang menyebutkan lima penyusuan.

Sabda beliau (yang diketahui) mengisyaratkan bahwa

penyusuan yang dianggap adalah yang diketahui jumlahnya, jadi tidak

."t"p hanya berdasarkan dugaan. Hadits-hadits di atas dijadikan dalil

oleh mereka yang berpendapat bahwa pengharaman karena penyusuan

itu hanya terjadi karena lima kali penyusuan yang diketahui. Demkian

pendapat Ibnu Mas,ud, Aisyah, Abdullah bin Az-Zubah, .Atha.,

ihu*,rr, Sa'id bin Jubair, Urwah bin Az-Zubair, Al-Laits bin Sa'd,

Asy-Syafi'i, Ahmad pada pendapatnya yang masyhur' Ishaq' Ibnu

Hazm dan segolongan ahli ilmu, sedangkan Jumhur berpendapat

bahwa penyusuan yang mencapai tenggorokan menyebabkan haram

walaupun hanya sedikit. Pendapat yang kuat adalah yang menyatakan

lima kali penyusuan.

Ucapanperawi(fudhalan),menurutAlKhithabiadalah
mengenakan pakaian kerja biasa (pakaian rumah)' Pensyarah

menlatakan: Al fudhul bisa terjadi pada laki-laki dan bisa juga pada

waniia, yaitu yang hanya mengenakan satu pakaian tanpa kain

tambahan. Ibnu wahb mengatakan, maksudnya adalah tidak

mengenakan PenutuP kePala.
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Bab: Penyusuan yang Sudah Besar

* l;:';.'it :*,s;a.* ii U6,U6,:a*- ?f a G),f
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salamah berkata kepada Aisyah, 'sesungguhnya ada anak laki-loki
yang sudoh besar (tapi belum baligh) yang masuk ke tempatmu, yang
mono aku sendiri ttdak mau ia masuk ke tempatlat.' Aisyah berkata,
'Bukankah untulonu telah ada suri teladan yang baik pada diri
Rasulullah sAW?' Aisyah juga mengataknn, 'sesungguhnya istri Abu
Hudzifah mengatakan, 'wahai Rasulullah, sesungguhnya salim sudah
biasa masuk ke tempatlat, tapi kini ia sudah besar, sementara ia
mempunyai kedudukan tersendiri pada hati Abu Hudzaifah.' Maka
Rasulullah sAW bersabda, 'susuilah io sehingga ia bisa masuk ke
tempatmu. "'(HR.Ahmad dan Muslim)

tti1;tL,Le #,@ 1' J;,tlrr\i-^;)v1 rj;
._.,t)'g,Atr"p, *f Ij; .r*r, \) -*tAU 

:l+r"";i *
g{,

3853. Dalam riwayat lain disebutkan: Dari zainab, dari ibunya, yaloi
Ummu Salamah, bahwasanya ia mengatakan, "pero istri Nabi SAW
menolak mosuknya laki-laki kepada mereka kareno penyusuan seperti
itu, dan mereka mengatakon kepada Aisyah, 'Menurut kami rtu

'o4 ,rj';i iL J 'Uu 6t ,iu-?i,ii c ,J:) c i.rir'€:
,si 

" yti :-a:t,tJ.,rti) ,t t:b:St *lt-i,;$L *U oi W
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hanyalah rukhshsh yang diberikan Rasulultah sAW kepodo salim

saii. fidok boleh ada seorang taki-laki pun yang masuk pe tempat

kamidenganpenyusuansepertiitu,dantidakbolehpulamelihat
knmi."' (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

t rl yb')t'q'rF-l ,ffi lnt J'J,iri6 'Uu W il'?i *
' 
6*'t tsu'-it, I, rr> .fYt'Sj ;:rtj,slfit 4iA\i'p

3854. Dari (lmmu salsmah M, ia mengatal<an, "Rasulullah sAW

bersabda, 'Penyusuan tidak mengharamkan kccuali yang

mengenyanglan pada penrysuan yong teriadi sebelum penyapihan"'

(HR. At-Tirmidzi dan ia menshahihkannya)

'ffi 
i,, J';'ri6 ,ju {& *t f f: I tf *a* it *

* l,*V ,iu: ,';,ytrt:tl,',t':r> -,l4t €)g 1 
il L(;ty

@.G a.'$',,y i F'** J.t

3855. Dari lbnu (Jyainah,'dari .emr bin Dinor, dari lbnu Abbas, io

berknta, 'Nabi SA\Y bersabdo, "Tidak dionggap pettyusuan lrecuali

yang masih dalam dua tahun (pertama)." (HR. Ad-Daraquthni. Ia

mengutakan, "Tidak disandarkan kepada Ibnu Uyainah selain oleh Al

Haitsam bin Jamil, dan ia seorang yang tsiqah (kredible) dan

penghafal hadits.")

.s>\,3r ',,:;.'&-r't9?il.La;Y ,i6 ffi ft * *,;
99'e,/yt;itt'r1;ttr>

3856. Dari Jabir, dari Nabi SAW, "Tidak dianggap pertyusuan setelah

penyapihan, dan tidak dianggap yatim setelah baligh'" (HR' Abu

Daud Ath-Thayalisi di dalam Musnadnya)
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3857. Dari Aisyah, ia berkato, "Rasuhtllah SAW masuk ke tempatku,
dan saat itu ada seorang laki-laki di tempatht, maka beliau bertanya,
'Siapa ini?' Aku jawab, 'saudara susuku.' Beliau bersabda, 'Wahai

Aisyah, lihatlah suadara-saudara susumu, karena yang dianggap
penyusuon itu adalah yang mengenyangkan. "' (HR. Jama'ah kecuali
At-Tirmidzi)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits yang
mengisahkan Salim dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat
bahwa penyusuan yang sudah besar menyebabkan haram
(menyebabkannya menjadi mahrom), demikian ini pendapat Amirul
Mukminin Ali bin Abu Thalib RA, Aisyah, Urwah bin Az-Zubair,
'Atha' bin Abu Rabah, Al-Laits bin Sa'd, Ibnu 'Aliyah dan Daud
Azh-Zhahii yang dituturkan oleh An-Nawawi, demikian juga
pendapatnya Ibnu Hazm. Keumuman hukum ini juga dilandasi oleh
keumuman ayat Al Qur'an, "ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara
perempuan sepersusuan." (Qs. An-Nisaa' @):23). Sedangkan Jumhur
berpendapat bahwa hukum penyusuan hanya berlaku ketika masih
kecil (masih masa menyusu), dan mereka membantah pendapat yang

berpatolak pada kasus Salim, bahwa itu hanya merupakan
pengkhususan bagi Salim. Lalu pendapat Jumhur ini dibantah, bahwa
pengkhususan itu semestinya ada dalilnya, seandainya sunnah tersebut
dikhususkan bagi Salim, tentu Rasulullah SAW telah menjelaskannya
sebagaimana beliau pernah menjelaskan pengkhususan bagi Abu
Burdah untuk berkurban dengan kambing muda. Ulama juga berbeda
pendapat mengenai masa penyusuan yang bisa menyebabkan
pengharaman (menyebabkan menjadi matrom). Di antaranya, bahwa
penyusuan tidak mengharamkan kecuali bila terjadi pada dua tahun
pertama. Pendapat lainnya bahwa penyusuan ketika masih kecil hanya

t
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dianggap bila dalam kondisi dibutuhkan, sebagaimana penyusuan

yang sudah besar yang biasa masuk ke tempat si wanita sehingga sulit

untuk berhijab darinya, demikian ini pendapat Syaikhul Islam Ibnu

Taimiyah, dan inilah pendapat yang kuat menurutku. Dengan begitu

telah tercapai pemaduan antara hadits-hadits yang ada, yaitu sebagai

jalan tengahnya.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Penytsuan yang sudah

besar menyebabkan haram sehingga dibolehkan masuk dan berduaan

bila anak itu memang dibesarkan di dalam rumah tersebut, dan hal ini

tidak terikat dengan kebutuhan (terhadap penyusuan) berdasarkan

kasusnya Salim maula Abu Hudzifah, dan ini juga merupakan

sebagian pendapat Aisyah, 'Atha', Al-Laits, dan Daud yang

memandang terj adinya pengharaman secara mutlak.

Bab: Yang Diharamkan Karena Penyusuan adalah yang

Diharamkan Karena Nasab (Garis Keturunan)

,;,).8
.f')'
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3858. Dari lbnu Abbas, bahwasanya Nabi sAl{ hendak diniknhkan

dengan putrinya Hamzah, mal<a beliau bersabda, "sesungguhnya ia

tidak halal bagilat, ia adalah analorya saudara susulat. Diharamknn

lrarena penwsuan apo yang diharamkan karena rahim (garis

keturunon). " (Muttafaq'Alaih)

d?5$ .-At o1 :!a'€.':

3859. Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Kareno nasab (garis

ke turunan)." (Muttafaq' Alaih)
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3860. Dari Aisyah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Diharomkan
lrarena penysuon apa yang dihoramkan karena kelahiran (garis
kcturunan). " (HR. Jama'ah)

386 1 . Daram tafazhrbnu Majah *ro*f)jlrr"rr:ri;t ;::,
keturunan)."

'ut1k $- q+i:,*-i* ,frr'oiei'*ili:-tu.G 6.
it-; At .'; iit tf 'qji 

'Uu 
.ft;ir Sll';,ti .t-; -Gralr

irjrl .is o;l"o1r €;:J ,!,>Ji :e /!t i;i,ffi l; J?,

3862. Dari Aisyah, bahwasanya Aflah, saudaranya Abu Al Qua'is,
meminta izin untuk masuk ke tempatnya -ia adalah paman
susuannya- setelah diturunkannyo ryat hijab, Aisyah menuturkan,
"Aku tidak mengizinkannya. Ketika Rasulullah SAW datang, aht
memberitahu beliau tentang apa yong telah lcuperbuat, maka beliqu
me nyuruhku untuk me ngizinkannyo. " (HR. Jama' ah)

i? c 
Lva1)t t ?" li,r lt :@ ar J";'r'Jts :Jv e * *

(*'r',:.^.'-jr, i;:i itjr> .Jir n
3863. Dari Ali M, ia berkato, 'iRasulullah SAW bersabda,
'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan karena penyusuan apa

yang diharamkan karena nasob (garis keturunan)." (HR. Ahmad dan
At-Tirmidzi, dan ia menshahihkannya)

1aLrl1Ar
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Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits-hadits di

atas adalah sebagai dalil yang menunjukkan bahwa yang diharamkan

karena penyusuan adalah v*g diharamkan karena nasab (garis

keturunan), yaitu dengan melihat kepada kerabat ibu susu' karena

mereka juga berarti. kerabatnya anak yang disusui' Sedangkan

kerabatnya anak yang iis.rs.ri tidak termasuk kerabat ibu susunya dan

kerabat dari kerabat ibu susunya. yang diharamkan karena penysuan

adatujuhmacam:IbudansaudaraperempuanberdasarkannashAl
Qur'an, anak perempuan, bibi dari pihak ibu' bibi dari pihak ayah'

anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari

saudaraperempuan,kelimagolonganinidiharamkankarenanasab
(garis keiurunan). Imam yang empat berpendapat bahwa diharamkan

iut to, pernikahan yang uertolak dari penyusuan, sehingga diharamkan

baginyaibuistrinyadarisusuan,istriayahnyadarisusuan'dan
diharamkan menikahi dua wanita yang bersaudara karena susuan, juga

antara seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah atau dengan

anak bibinya dari pihak ibu karena faktor susuan. Hadits Aisyah yang

mengisahkan tentang dibolehkannya Aflah masuk ke tempatnya

adalah dalil penetapan berlakunya hukum penyusuan pada suami dan

kerabatdariwanitayangmenyusuisebagaimanaibususu,demikian
pendapatJumhurahliilmudarikalanganshabat,tabi,indansemua
ulama.

Bab: Persaksian Seorang Wanita Tentang Penyusuan

"-;i -iu,../u'l ',!)'-e?i e37'fi'?)d'i* *,

-* n"G ,W,4.+'o'fi '63a\i t'i:'j:ui 'it'";
ij bf '4;3'r*i:, ,;!'r,'Jv -d u;'-"!i ':"*e iJv

<ie r$t r',;;i ir211 .W lA s:.; ri
3864.Dari(IqbahbinAlHarits,balwasanyaiamenilrahiUmmu
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Yahya binti Abu lhab, lalu datanglah seorong budak hitam dan
berkata, "Aku telqh menyusui kolian berdua." Uqbah mengisahkan,
"Lalu aku menceritakon hal itu kepada Nabi SAW, namun beliau
berpaling dariku. Lalu aku kembali mendekatinya dan menceritakan
hal itu kepada beliou, maka beliau berkata, 'Bagaimona lagi, ia telah
menyatakan bahwa ia teloh menyusui kalian berdua? "' Lolu beliau
melarangnya menikahi Ummu Yahya. " (HR. Ahmad dan Al Bukhari)

q-6';b ry \!Gt1-1Jt irjrl .i!b tas'>

3865. Dalam riwayat lain disebutkan: "Tinggalkanlah
Jama'ah kecuali Muslim dan Ibnu Majah)

o ..
:Ht)_t GJ,.

dia." (HR.

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits di atas
adalah sebagai dalil diterimanya persaksian seorang wanita yang telah
menyusui dan wajib dilaksanakannya hukum berdasarkan persaksian
tersebut. Demikian pendapat yang diriwayatkan dari Utsman, Ibnu
Abbas, Az-Zuhri, Al Hasan, Ishaq, Al Auza'i, Ahmad bin Hanbal dan
Abu Ubaid, hanya saja ia mengatakan, "Si laki-laki harus berpatokan
pada persaksiannya sehingga ia menceraikan istrinya, dan ia tidak
harus mengaddkan masalah ini kepada hakim (pengadilan)."
Demikian juga pendapat yang diriwayatkan dari Malik. Dalam salah
satu riwayat darinya disebutkan, bahwa persaksian dalam hal
penyusuan tidak dapat diterima kecuali persaksian dari dua wanita,
demkian menurut pendapat segolongan sahabat Malik, sedangkan
segolongan lainnya berpendapat dengan pendapat yang pertama. Al
Utrah dan golongan Hanafi berpendapat bahwa persaksiannya harus
dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita
sebagaimana persaksian dalam perkara lainnya, sehingga tidak cukup
hanya satu persaksian dari wanita yang telah menyusui itu. Berdalih
dengan firman Allah Ta'ala, "Dan persaksikanlah dengan dua orang
saksi dqri orong-orang lelaki (di antaramrzl." (Qs. Al Baqarah (2):
282) dalam menolak satu persaksian dari wanita yang telah menyusui,
tidak dapat dibenarkan, karena yang semestinya dilaksanakan adalah
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memberlakukan yang khusus terhadap yang umum, dan tidak
diragukan lagi bahwa hadits tadi secara mutlak telah
mengkhususkannya. Maka yang benar adalah memutuskan
berdasarkan ucapan (pengakuan) si wanita yang telah menyusui itu,
baik ia wanita merdeka ataupun hamba sahaya.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Jikawanita tersebut dikenal
sebagai wanita yang jujur dan ia menyatakan telah menyusui seorang

anak sebanyak lima kali, maka yang benar adalah menetapkan hukum
penyusuan berdasarkan hal itu.

Bab: Apa yang Dianjurkan untuk Diberikan Kepada Wanita yang
Menyusui Setelah Menyapih

-; ,l' J?, ( 'Ljj ,iG :&ii.yt- ;L; I et e
vf i ;;"it;t ) .:{i')i "'? ,;:} :5a r7t:z'|t {u * +"i

dsu|jt'^r*:J o,*t7 g.t

3866. Dari Hajjaj bin Hajjaj -seorong tot i-iaA dari suku A'slam-, fa
menuturlrnn, "AkLt berkata, 'l(ahai Rasulullah, apa yang menculatpi
hak wanita penyusu sehingga ahr dianggap telah memenuhi?' Beliau
menjowab, 'Budak, yaloi budak laki-laki atau budak perempuon. "'
(HR. Imam yang lima kecuali lbnu Majatr. Dishahihkan oleh At-
Tirmidzi)

Pensyarah Rahimahulloh Ta'ala mengatakan: Hadits ini
menunjukkan dianjurkannya memberikan pemberian kepada wanita
yang menyusui setelah menyapih, dan hendaknya pemberian itu
berupa budak laki-laki atau budak perempuan. Wallahu o'lam.
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KITAB NAFKAH

Bab: Menalkahi Istri dan Wajibnya Didahulukan Daripada
Menafkahi Kerabat

)ti\,!t ,EA'ni"16-',W ir J?, Jtt:JGi;;Aj *
j'-itri )qri ,j!...- 'v 

q i3bi )c-rj ,+:'G'^idi

(y r:i:li ;t:r:r; . +i e'af U l rli r1,*it,ut\i
3867. Dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasululloh SAW bersabda,
'Dinar yang engkau naflrahkan fi sabilillah, dinar yang engkau
naJkahlroh untuk memerdekalan budah dinar yang engkau
shadaqahkan kepada orang miskin dan dinar yang engkau naJkahkan

untuk lceluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau
na/kahkan untuk kcluorgamn. "' (HR. Ahmad dan Muslim)

3868. Dari Jabir, bahwasanya Nabi SAW berkota kepado seorong
laki-laki, "Mulailah dengan dirimu, bershadaqahloh terhadaprryo
(yalcni dirimu), jika masih ada lebih mako untuk keluargamu, jika
masih ada lebih setelah diberikan kepoda keluargamu moka untuk
kerabatmu, jika masih ada lebih setelah diberikan kepada kerabatmu,
maka demikian seterusrqta dan seterusFtyo." (HR. Ahmad, Muslim,
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Abu Daud dan An-Nasa'i)
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3869. Dari Abu Hurairah, u berlata, "Rasulullah SAW beisobda,

'Bershadaqahlah kalian!' Seorang lelaki berlcata, 'Aku mempurryoi

satu dinar,' Beliau berknta, 'shadaqahilah dirimu dengan dinar

tersebut!' Lelaki itu berftatq lagi, "Aku mempunyai dinor yang lain-'

Beliau berknta, "shadaqahilah isterimu dengan dinar itu!' Lelaki

tersebut berkata lagi, "Aku masih mempunyoi satu dinar lagi.' Beliau

berkata, 'Bershadaqahlah dengannya untuk analonu!' Lelaki tersebut

berlata logi, "Alru masih mempufiyai satu dinar lagi.' Beliau berkata,

'Bershadaqahlah dengannya untuk pelayanmu!' Lelaki tersebut

berlrata lagi, "Aht masih mempunyai satu dinor lagi.' Beliau pun

berkata, ,Engkau lebih mengetahui (tentang siapa yang layak englmu

beri).," (HR. Ahmad dan An-Nasa',i. Diriwayatkan juga oleh Abu

Daud, hanya saja dalam riwayatnya menyebutkan anak terlebih dahulu

sebelum istri)
Abu Ubaid berdalih dengan hadits ini dalam membatasi

kriteria kaya dengan (minimal) lima dinar emas, dan hadits ini sebagai

penguat hadits Ibnu Mas'ud yang membatasi dengan lima puluh

dirham (perak).

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Hadits Abu

Hurairah yang pertama menunjult<an batrwa nafkah yang diberikan
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kepada keluarga adalah lebih utama daripada nafl<ah fi sabilillah, infak

untuk memerdekakan budak dan shadaqah kepada orang-orang

miskin. Hadits Jabir menunjukkan bahwa seorang laki-laki tidak harus

membelakangkan dirinya daripada istrinya dan semua kerabatnya

dalam hal yang dibutuhkan (yakni keperluan utama), kemudian bila

masih ada lebih setelah memenuhi kebutuhan dirinya maka ia harus

memberi nafkah kepada istrinya, dan telah terjadi iima' tentang

wajibnya memberi nafkah kepada istri. Setelah rtu, bila masih ada

lebih maka ia harus memberi kepada kerabatnya (yang

membutuhkan), dan bila masih ada lebih maka dianjurkan untuk

bershadaqah kepada orang yang diutamakan untuk diberi shadaqah.

Perlu diketahui, bahwa telah terjadi iima'tentang wajibnya seorang

anak yang berkecukupan untuk memberi nafl<atr kepada kedua oftmg

tuanya yang kesulitan.

Sabda beliau (Bershadaqahloh dengannya untuk anahmu)

menunjukkan bahwa seorang ayah wajib memberi naftah kepada

anaknya yang kesulitan, namun bila si anak masih kecil, maka itu

adalah kewajiban kedua orang tuanya, dan bila si anak zudah besar,

maka ada yang berpendapat batrwa itu merupakan kewajiban si ayatt

saja, tidak termasuk kewajiban ibu. Ada juga yang berpendapat,

batrwa itu juga kewajiban keduanya sesuai dengan aturan warisan.

Sabda beliau (Bershadaqahloh dengannya untuk pelayanmu)

menunjukkan wajibnya memberi nalkah kepada pembantu.

Bab: Kondisi Ekonomi Suami Sebagai Barometer Pemberian
Nalkah

'e.i'F 6 :'a!i:i6 .# :, ,S';:r'4r,Jv'n4t n:d *
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3870. Dari Mu'awiyah Al Qusyairi, ia menuturkan, "Aht mendanngi

Rasululloh SAW, lalu alru katalan, 'Bagaimana pendopatmu tentang
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para istri kami?' Beliou menjmtab, 'Berilah merel<a malran dengan
-malranan 

yang katian makan, berilah merela palcaian seperti pakaian

yang lrolian kenokfln. Janganlah kalian memulrul dan menielalthnn

mereka- "'(HR. Abtr Daud)

Pensyarah Rahimahutloh Ta'ala mengatakan: Penulis berdalih

dengan hadits ini dalam menetapkan kondisi ekonomi suami sebagai

standar dalam pemberian nafkah, dan hal ini juga ditegaskan oleh

firman Allah Ta'ala, *Hendoklah orangyang mampu memberi nalkah

memtrut kcmompwnnya-" (Qs. Ath-Thalaaq (65): 7)'

Bab:IstriMengambilNalkahdariHartaSuamiTanpa
sepengetahuannya Bila Suami Melarangnya Padahal Ia Mampu
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3871. Dari 'Aisyah, bahnasanya Hindun berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnyo Abu sufian ilu lelaki yang Hkir. Ia tidak memberi naflcah

yang mencafupilat dot anak-anakht, hingga aku mengambil hartarrya
-trnp" 

sepengetalruawrya." Moka beliau bersabda, "Ambillah (dari

hartanya) apa yfrg mencuhtpimu dan anak-anabntr. " (HR. Jama'ah

kecuali At-Tirmidzi)

Pensyarah Rohimahulloh Ta'alo mengatakan: Hadits ini

menunjukkan wajibnya suami memberi nafkatr kepada istri dan

wajrbnya anak memberi nafkah kepada ayahnya' dan juga

-"rr,rrlir.kk* bolehnya seseoftmg yang wajib dinafkatri secara syari'i

untuk mengambil dad harta penanggung jawab nafkatrnya sekadar

yang mencukupinya bila orang tersebut tidak memcukupi nafkahnya

utu,, *"np"rsulit dalam memberi. Hadits ini juga sebagai dalil tentang

kadar nafl<atr rmtuk istri, yaitu yang mencukupiny4 demikian
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pendapat Jumhur.

Bab: Penetapan Perceraian Istri Bila Ia Beralasan dengan
Kesulitan Nafkah Suami atau Lainnya
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3872. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "sebaik-
baik shadaqah adolah yang berasal dari orang kaya. Dan tangon
yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bowah. Dan mulailah
memberi natlcah kcpada orang-orang yang berada dalam
tanggunganmu." Lalu "Siapa orang yang berada di
dalam tanggunganht wahai Rasulullah?" Beliau menjowab, "Istrimu
termasuk orang yang berada di dalam tanggunganmu. Ia berhak
mengatakan, 'Berilah aku maksn, jika tidak malra ceraiksnlah aku.'
Budak perempuanmu berhak mengatalrun, 'Berilah aku makan dan
pergunalrnnlah diriku.' Anaktnu berhak mengatakon, 'Kepada siapa
engkau meninggalkanlat? "' (HR. Ahmad dan Ad-Daraquthni dengan
Isnad shahih)

t
;;(1t t*;j ,?i ,r-* v *\ 6"vA .,i oqiJt L?:r)

'-.c.t o 1 t.i" c-'-.1 '.ti,
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3873. Dikeluarkan juga oleh Al Bukhari dan Muslim di dalarn Ash-
Shabibain dan Ahmad dari jalur lainnya, dan mereka menyebutkan
bahwa tafsiran tambahan itu dari ucapan Abu Hurairah (bukan sabda
Nabi SAW).

-L-
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3874. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, tentang laki-laki yang

tidak mendapatkan sesuatu untuk menafkahi istrinya, beliau bersabda,

" Keduanya dipisahkan " (HR- Ad-Daraquthni)

PensyarahRahimahullahTa,alamengatakan:SabdaNabi
SAw 

-ztarr 
penjelasan Abu Hurairah- (Ia berhak mengatakan,

,Berilah aku makan, jika tidak maka ceraikanlah aku.) dan hadits

Abu Hurairah yang terakhir adalah sebagai dalil bahwa bila suami

kesulitan menafkahi istrinya dan si istri memilih untuk berpisah

dengannya, maka keduanya dipisahkan, demikian pendapat Jumhur

ulama. Adapun golongan lainnya yang berdalih dengan ayat'

"Hendaklah orang yang mampu memberi naftah menurut

kemampuonnya. Dan orang yang disempitkan rezekinyo hendaklah

membiri naJkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah

tidak memikulkan bebon kepada seseorong melainkan (sekedar) apa

yang Atlah berikan kepadanya.,, (Qs. Ath-Thalaaq (65): 7) dijawab,

bahwa kami tidak membebaninya dengan kafkah dalam kondisi

kesulitan, akan tetapi kami mencegah madharat dari istrinya dan

melepaskannya dari tali ikatannya agar ia bisa mencari nafkah untuk

dirinya sendiri atau dinikahi oleh laki-laki lain' Konteks dalilnya

menunjukkan, bahwa ditetapkan/c sakh (grcngguguran tali pernikahan)

karena suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri karena hal itu

bisa menimbulkan madharat bagi sang istri. Ada juga yang

mengatakan, bahwa suami diberi waktu, dalam hal ini menurut

pendapat yang diriwayatkan dari Malik, bahwa suami diberi waktu

retu*u satu bulan, menurut pendapat yang diriwayatkan dari golongan

ulama Syafi'i bahwa suami diberi waktu selama tiga hari, dan pada

awal hari keempat si istri boleh minta fasakft (penguguran ikatan tali

perkawinan). Menurut pendapat yang diriwayatkan dari Hammad,

bahwa suami diberi tangguh hingga satu tahun, kemudian drfasakh,
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hal ini sebagai kiasan terhadap suami yang menderita sakit.
Kemudian, apakah si istri perlu mengadu kepada hakim (pengadilan)?
Menurut salah satu pendapat yang diriwayatkan dari ulama Maliki,
bahwa si istri boleh mengadu kepada hakim untuk memaksa suaminya
memberi nafkah kepadanya atau menalaknya. Pendapat mereka yang
lainnya menyatakan bahwa pernikahannya digugurkan karena
kesulitan tersebut, namun dengan syarat bahwa kesulitannya itu benar-
benar diketahui oleh hakim (yakni benar-benar dinilai sebagai
kesulitan oleh hakim tersebut), setelah itu hakim memutuskan untuk
mengugurkan ikatan perkawinan mereka. Menurut pendapat yang
diriwayatkan dari Ahmad, bahwa bila si wanita memilih/asakh, maka
ia mengadukan kepada hakim (pangadilan), lalu hakim memberi
pilihan kepada suami untuk memaksanya memberi nafkah atau
menjatuhkan talak.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Terjadinya madharat
terhadap istri karena tidak digauli menyebabkan fasakh (penguguran
ikatan perkawinan), bagaimana pun kondisinya, baik itu karena
kesengajaan suami ataupun bukan kesengajaan, dan baik itu dengan
adanya kemampuan suami untuk itu ataupun tidak adanya
kemampuan. Demikian juga halnya dengan pemberian nafkah, bahkan
alasan ini lebih utama untuk terjadinya fasakh daripada ketidak
mampuan menggauli, demikian menurut ijma' ulama.

Bab: Nafkah untuk Kerabat Dekat dan Siapa yang Lebih
Diutamakan Di Antara Mereka

o t c2 t.a
P.,?Fl
.'cif i,su t,y

otlr'6i :t ,l';:r V,ly; JG ,j$ ,;; Uj *
'; ,io .;ii,is V ; :Jv .iif :Jv v;ht

dL irb .':)';):ju rcr '"i ,jo
3875. Dari Abu Hurairah, ia menuturkan, "seorang laki-laki berkata,
'Wahai Rasulullah, siapakah orong yang paling b.erhak mendapatkan

perlakuan baik dariku?' Beliau menjawab, 'Ibumu,' ia bertanya lagi,
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'Kemudiansiapalagi?,'belioumeniawab"Ibumu"iabertattyalagi'
'Kemudian siapa logi?,' Beliau meniawab' 'Ibumtt" ia bertanya lagi'

'Lalu siapa iagi?,1 Rasulullah lremudian meniowab' "Ayahmu'"'

(Mutafaq'Alaih)

J*l i"Su rii';, 
?t't :'q. P' 

".t

3876. Dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi:

"Kepada siapalrah alat berbuat baik?," beliau meniawab"'Ibumu'"

e';i,/ ,1' 
'J';'r( 

'irii ,Jc,.L * ij * * i i; *
il l' J?r[ ,*ii :Jv .it3i i,Su a'"J ,'.i ilu 

"$l 
i'su

.Qj\J a;\i i't6 iJv tu'"; '* i'ss :tli iJv t,,'

<l+ u'-flrr ;!rr','iY, !*i irt -,1

3877. Dari Bahz bin Hakim, dori ayahnya, dari lrolrelcnya, ia

menuturkan, "Aktt bertanya, 'Wahai Rasulullah' kepada siapakah aku

harus berbuat baik?' Beliau meniawab, 'Ibumu-' Alat bertanya lagi'

'Kemudian siapa lagi?' Beliau meniawab' 'lbumu'' Aku bertanya

lagi, 'Lalu siapa lagi?' Beliau meniowab' 'lbumu'' Aku bertanya

sikati lagi, 'Latu siapa lagi?' Beliau menjawab' 'Ayahmu' kemudian

kerabat ions terdekat dan-yang dekat. "' (HR. Ahmad, Abu Daud dan

At-Tirmidzi)

j i"o W tot J'J,1, ti1 ,aira, a: ilG.'torr-It .!:* :
,a-x!t',i'o:*llrr,qijr ,*l$t i,J'i ,i" ,i,ax- 71r

GF'itj; '!r!>i':sr'i i 'un"' ':e*i' ':t(Y'

3878. Dari Thariq Al Muharibi, ia menuturkan, 
,,Aku tibo di Madinah

pada saat Nabi i,l,W berdtri di atas mimbar menyompaipan khutbah
-di 

hadapan monusia, beliau bersabda, 'Tangan yong memberi itulah

69() - Mukhtasher ltetlulAuthar



yang di otas, maka mulailah dengan orang yong menjadi
tanggunganmu, (Yaitu mena/kahi) ibumu, oyahmu, saudoramu yang
perempuon, saudaramu yang laki-laki, kemudian l<erabat yang
terdekat denganmu danyang dekat. '" (HR. An-Nasa'i)

;,",1' J';:r (- :Jw ffi 4t ;fi'fi1o'* a* ; * V
',*t ai .g;i 'ogi ,:!G:0 ,!L!r, ,:!(!1 ;*f ,,sG {1.i

13jt;'rf1 ',,'):, .:il'*'; f ,j ,'.;.(,
3879. Dari Kulaib bin Manfa'ah, dari kakeknya, Ooir*oryo A
mendcttangi Nabi SAW dan berkato, "ll'ahai Rasulullah, kepada siapa
aku berbuat baik?," beliau menjowab, "(Kepada) ibumu, ayahmu,
sauderamu yang perempuan, saudaromu yang laki-laki, dan kerabat-
kerabatmu dimulai dari yang terdekat. hulah hak yang wajib dan
hubungan rahim yang terjalrT. " (HR. Abu Daud)

Pensyarah Rahimqhullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau
(ibumu) menunjukkan, bahwa ibu lebih berhak untuk mendapat
perlakukan baik daripada ayah, sehingga harta anak tidak luput dari
keharusan untuk menafkahi salah satu dari keduanya. Demikian
pendapat Jumhur.

Sabda beliau (kemudian kerabot yang terdekat denganmu
dan yang dekat) menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada
kerabat-karabat dekat, baik mereka itu termasuk ahli waris ataupun

bukan. Hal ini juga menunjukkan, bahwa kerabat yang terdekat lebih
berhak untuk mendapat perlakukan baik dan nafkah daripada yang

dekat, demikian ini bila keduanya sama-sama fakir sementara harta
pemberi infak hanya mencukupi untuk salah satunya setelah

memenuhi kebutuhan dirinya (dan urutan setelahnya, sebelum kerabat
terdekat).

Sabda beliau (wa maulaakal ladzii talii), ada yang

mengatakan, bahwa yang dimaksud maula di sini kerabat dekat.
Kemungkinan maksud pengungkapan dengan redaksi ini adalah

f
t

t

E
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statusnya sebagai wali karena hubrmgannya dari ibu, ayah, saudara

perempuan atau saudara taki-laki. Jadi yang dimaksud adalah sebagai

wali mereka dalam hal naftah-

Bab: Siapa yang Lebih Bertak lllengasuh Anak

'J\t) .\bi"**tV q|;>t.;';;'Afii ,7)G / :t'St ,f
qAGi"€-Z'4:';-;ii:t.:,f {t ,t ,Art;i (',V
iJts': ,r4a.# I' J;.,Ar,P -Ui air.,+:'Jv': :v).i

(e:tb") ?\i'I*r;ir,;li
3880. Dari At Bara' bin Azib, bakwa putrinya Hamzah

diperselisihtran aleh Ali, Jafar don Tnid Ali berkata, "Aku lebih

berhak mengurusinya, ia putri pamanlet-" Jafar mengatokan, "la

juga putri pamanku, dan bihinya adolah istriku." zaid mengatakan,

"Ia putri saudaraht-" Maka Nabi SAW memutusksn untuk bibinya,

dan bersabda, "Bibi itu kedudukanwyc seperti fbu. " (Muttafaq 'Alaih)

Lti ,*i;; *i:dri,*i,* 
"-y'q$i'*i 

ib,s

iut *ar
3881. Diriwayatkan juga oleh Ahmad dari jalur Ali, di dalam

riwayatnya disebutkan: "Anak WremPuan diasuh oleh bibinya

{saudari ibunya), ksrena bibi adalah ibu-"

',tt u\.,1' i-; (,Lju';i:yrli,uotJt / rf I e' ;?;
i; a't,;y{>l:yirr'lUriit;r'i ,Y ott tre

(i3iigrl ."6*S* l6:r'uri i(:'Jw .e'ef 'fi
3882. Dari Abduttah bin Amr bin Al 'Ash, bahwa seorang wanita
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berkata, "l(ahai Rasulullah, snqkht ini adalah yang dulu alat
mengandungnya, dan buaianku qdalah tempat tidurnya, tetekku

adolah untuk memberinya minum, nomun ayahnya menyatakan untuk
melepaskannya darilat." Maka beliau bersabda, "Engkau lebih
berhak terhadapnya selama belum meniknh lagt." (HR. Ahmad)

.t, ot|.
c:-21: yl_2

3883. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, mamun dalam lafazhnya
menggunakan redaksi: "Nemun ayahnya menalakku dan menyatakan
bohwa ia melepasknn anak itu dariku."

sg t*1r llry .il ^"i ; e>v'h W C, oi ,e;|'di r
1i;;*'1t6t-')t1 ,,*u

3884. Dari Abu Hurairah, bohwasonya Nobi SAW memb'eii hak'pilih
kepoda seorang anak antara ayahnya dan ibunya. (HR. Ahmad, Ibnu
Majah dan At-Tirmidzi, ia menshahihkannya)

o2 , .-..1 '. o ' e o': -..! 
rixt S,*r 6-:dui *i4;irlLi :*ts_tU,s

,/
.)t J-)j)- q)t o.

lt,s';:, J* '.# Ji'r,t'dj ;qU,6'sj i*ur'-J,'4

:# tult'Jw t'etfr'€'ed- i,G\:'J* * tG-t :W
'.;)tr$ yt *'ni + 4 S'ii .:ell,y:,!3!t w

(jt:,.f1 i\r1 .*
3885. Dalam riwayat lain disebutk an: Bahwa seorang wanita a*rri
lalu berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku ingin pergi dengan

membawa onakku, ia telah memberiht minum dari sumur Abu 'Inabah

dan memberiku manfaat." Mako Rasulullah SAW bersabda,
"Berundilah kalian berdua mengenai anak itu." Nomun suaminya
berkata, "Siapa yang menolak hakku terhadap anakku?" Nabi SAW
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berkata (kepada si anok), "Ini ayahmu dan ini ibumu. Peganglah

tangan salah sotunya yong engkau mau'" Lalu anak itu meraih

,ongon ibunya, lalu ia pun beraniak membawa anak m' (HR' Abu

Daud)

* qt. :J\b :-?'i lt Wt irs')
3886. Demikian juga yang diriwayatkan oleh An-Nasa',i, namun tidak

menyebutkan redaksi: Makn (Rasulullah SAW) bersabda, "Berundilah

kalian berdua mengenai anak itu-"

'f"i l', .G3:W tsii;t.-ie :v Jt3'o4;e.3;,1;
c ...1. c .r.-, .X 

:tl.; *'*:d.*
3887. Ahmad juga meriwayatkan yang semakna, namun dalam

riwayatnya ia menyebutkan: "Seorang wanita yang telah ditalak oleh

suaminya datang (kepada Nabi SAlt)." dan dalam riwayat ini tidak

disebutkan ucapan wanita ittt,"ia telah memberiku minum (dari sumur

Abu 'Inabah) dan memberiku manfaat."

'd?rJ;il;:r; ri,L'*"Gr*;\i *; x^Ar':" *
w'n-1 '#1r,i6 .C{ 'f * i /rju :#"ai ifrrr

.ii Jt;.+|s.,rir '.iiri ;ls', ,fb i |Ooiti; * i-li
(efrrt!*iirttl

3888. Dari Abdul Humaid bin Jafar Al Anshari, dari kakelmya,

bahwasanya kakeknya memeluk Islam nomun istrinya enggon

memeluk Islam, lalu ia datang dengan membawa onalvtya yang masih

kecil dan belum baligh. Latu Nabi sAW menduduklcan si ayah di

sebelah sini dan si ibu di sebelah sini, lalu beliau menyuruh si anak

untuk memilih sambil mengucopkan, "Ya Allah, berilah ia petuniuk'"
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Lalu anak tersebut menghampiri ayahnya. (HR. Ahmad dan An-
Nasa'i)

.., c 2, c, o 1 ...o 1 'r.i '.o. o
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3889. Dalam riwayat lain disebutk an: Dari Abdul tlumaid bin'Ja:far,
ia menurutl<an, "Aku diberitahu oleh ayahku, dari kakeknya, yaitu
Rafi' bin Sinan, bahwasanya ia memeluk Islam nomun istrinyo enggan
memeluk Islam, lalu wanita itu menghadap Nobi SAW latu berkata,
'(Aku menginginkan) putriku, dan ia telah disapih (sudah tidak
menetek).' otau hampir disapih. Sementara itu Rafi' mengatakan,
'(Aku menginginkan) putriku.' Maka Rasulullah SAW berkata kepada
Rafi', 'Duduklah di sebelah sano.' Dan beliau juga berkata kepada
wanita tersebut, 'Duduklah di sebelah sano.' Kemudian beliau
mendudukkan si anak di antara mereka berdua, lalu beliau berkata,
'Silakan kalian berdua memanggilnya.' (alu keduanya
memanggilnya), kemudian anak itu mengarah kepada ibunya, maka

Nabi SAW berdoa, 'Ya Allah, berilah ia petunjuk.' Kemudian si anak
mengarah kepada ayahnya, lalu io pun meraihnya. " (HR. Ahmad dan
Abu Daud)

Abdul Humaid di sini adalah Abdul Humaid bin Ja'far bin
Abdullah bin Rafi' bin Sinan Al Anshari.

Pensyarah Rahimahullah Ta'alo mengatakan: Ucapan perawi
(Zoid mengatahan, "fa putri saudaraku.'), Zaid mengklaim Hamzah
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sebagai saudafimya karena Nabi SAW telah mempersaudarakannya

dengan Hamzah.

Sabda beliau (Bibi itu kedudukonnya seperti ibu)

menunjukkan, bahwa kedudukan bibi (saudarinya ibu) dalam hal

pengasuhan adalah sama dengan ibu. Telah terjadi iima'bahwa ibu

lebih didahulukan dalam hal pengasuhan, sehingga karena keserupaan

bibi dengan ibu maka ia lebih didahulukan daripada nenek (ibunya

ibu) dan lebih didahulukan daripada ayah dan bibi (dari pihak ayah).

Ulama golongan Syaf i dan Al Hadi lebih mendahulukan ayah

daripada bibi (saudari ibu), sementara Asy-Syafi'i sendiri dan

golongan Al Haduwiyah lebih mendahulukan nenek (ibunya ibu atau

ibunya bapak) daripada bibi (saudarinya ibu). An-Nashir, Al Muayyid

Billah dan kebanyakan sahabat Asy-Syafi'i, juga salah satu pendapat

Abu Hanifah menyatakan lebih mendahulukan saudari-saudarinya

yang perempuan (saudarinya si anak) daripada bibi. Yang lebih utama

adalah lebih mendatrulukan bibi (saudarai ibu) setelah ketiadaan ibu
dalam semua bentuk pengasuhan berdasarkan nash hadits.

Disebutkan di dalam Al lkhtiyarat: Bibi dari pihak ayah

(saudari ayah) lebih berhak daripada bibi dari pihak ibu (saudari ibu),

begitu pula para wanita dari pihak ayah lebih berhak sehingga

didahulukan daripada para wanita dari pihak ibu, karena perwalian itu
di tangan ayah, maka demikian pula para kerabatnya. Adapun bila
keduanya masih ada, maka ibu lebih didahulukan daripada ayah,

karena biasanya ayah tidak dapat menjalankan peran ibu untuk

kemaslahatan anak kecil. Adapun yang ditetapkan oleh Nabi SAW

dalam kasus Khalah binti Hamzah untuk tidak diasuh oleh bibinya
(saudari ayahnya si anak), yakni Shafiyah, karena Shafiyah tidak

meminta, dan Ja'far sendiri telah mewakili untuk memintanya dari

bibinya (saudari ibunla si anak),lalu beliau memutuskan untuknya'

Sabda beliau {Engkaa tebih berhak terhadapnya)

menunjukkan bahwa ibu lebih berhak terhadap anak daripada ayah

selama tidak ada penghalangnya, yaitu pemikahart, karena Nabi SAW

membatasi hak tersebut dengan pernikahan, yaitu sabda beliau,

"selama belum meni*rh lagi." Dan ini sudah merupakan ijma'ularna.
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Ucapan perawi (bahwasanya Nabi SAW memberi hak pilih
kepada seorang anak antara ayahnya dan ibunya) menunjukkan,
bahwa bila ayah dan ibunya berselisih tentang anak mereka, maka
yang dilakukan adalah memberikan hak pilih kepada si anak, siapa
pun di antara mereka berdua yang dipilihnya, maka dialah yang
berhak. Konteks hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa hak
memilih itu adalah untuk anak yang sudah mumayyiz (yang sudah bisa
membedakan antara yang baik dan yang buruk), baik anak laki-laki
ataupun anak perempuan.

Sabda beliau (Berundilah kalian berdua mengenai anak itu)
menunjukkan bahwa berundi merupakan cara yang syar'i dalam
menghadapi dua kondisi yang setara, sehingga bisa dijadikan jalan
keluar untuk memecahkan masalah sebagaimana bolehnya
menggunakan caramemberikan hak pilih kepada si anak.

Ucapan perawi (kemudian anuk itu mengarah kepada
ibunya, maka Nabi SAW berdoa, 'Yo Allah, berilah io petunjuk.'
Kemudian si anak mengarah kepada ayahnya, lalu ia pun
meraihnya), hadits ini sebagai dalil bolehnya memindahkan anak
kepada orang yang dipilih belakangan dan bolehnya memberikan hak
asuh kepada ibu yang kafir bila menjadi pilihan si anak. Demikian
pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya, Ibnu Al Qasim dan Abu
Tsaur, sementara Jumhur berpendapat bahwa wanita kafir tidak boleh
mengasuh anaknya yang muslim, dan mengenai hadits ini mereka
menyatakan bahwa hadits ini ada catatan, namun alasan ini dibantah,
bahwa hadits ini sebenarnya bisa dijadikan argumen. Perlu diketahui,
bahwa sebelum memberikan hak pilih dan berundi harus
memperhatikan kemaslahatan si anak, bila salah satu dari kedua orang
tuanya dipandang lebih maslahat bagi si anak, maka dialah yang lebih
didahulukan, tanpa harus berundi ataupun memberikan hak pilih
kepada si anak. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnul Qayyim yang
juga sependapat dengan gumnya, yakni Syaikhul Islam Ibnu
Taimiyah, yang mana ia mengatakan, "seorang ayah dan seorang ibu
mengadu kepada hakim tentang anak mereka, lalu hakim memberi hak
pilih kepada si anak, lalu si anak memilih ayahnya, kemudian ibunya
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berkata, .Tanyakan padanya, mengapa ia memilih ayahnya?' Lalu

ditanyakan kepada si anak, maka ia pun menjawab, 'setiap hari ibuku

menyuruhku pergi ke sekolah dan belajar dan ia mereka (yakni

gurunya) memukulku. Sedangkan ayatrku membirkanku bermain

bersama anak-anak.' Maka hakim itu memutuskan si anak bersama

ibunya."

Bab: Nalkah untuk Hamba Sahaya dan Bersikap Baik
TerhadapnYa

'.*Li",y ,'d !",;it.'Ju'it c)r.s /. l' t? f
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3890. Dari Abullah bin Amr, bahwasanya ia berkata kepada penjaga

gudangnya, "Apakah engkau telah memberi makan kepada para

budak?" Ia meniowab, "Belum." Ia berftata lagi, "Berangkatlah dan

berilah mereka maknn, lmrena sesungguhnya Rasulullah SAW telah

bersabda, 'culatplah seseorang berdosa karena manahan makanan

dari orangyang seharusnya ia beri malan. "' (HR. Muslim)

Jk- r'1 ,XijKi'ie !)r;r ,JG W 4t ,f ,i;:-i'd) *
(if*.1j'r'.3;i',t')r) .1\ 11 J^1Jr ,,

3891. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Hamba

sahaya berhak memperoleh makanannya dan pakaiannya. Dan ia
tidak boleh dibebani dengan pekeriaan yang tidak mampu

dikerjaknnnyo." (HR. Ahmad dan Muslim)

t-L;:;1, ,kUqry in'.;r r;i ok';t '&!1
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3892. Dari Abu Dzar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Mereka
adalah saudma-saudara kolian dan pelayan-pelayan knlian, Allah
telah menetaplcan mereks di bawah kelcuasaan kalian. Maka
barangsiapa yang saudaranya berada di bawah kekuasaannya,
hendaklah ia memberinya makan seperti yang ia makan don
memberinya pakaian seperti pakaian yang dikenakannya, janganlah
lwlian membebani mereka dengan sesuatu yang tidak mampu mereka
lrcrjalcan, kemudian bila kalian membebani mereka mqka bantulah
me r e ka untu k menye l e s ai kanny a. " (Muttafaq' Alaih)

j tp ,*rlb.,'i,,G'€'Li ;i ri1 i,ls ffi Ct * i;-*'c.i *lt..

Jj Jj';p ,jp7')i ;ji:-li')i ,i;ai')i ,3 tr("Jt a'^fr-
(;r;st itrr> .;i6',',

3893. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Bila
seseorong di aniara kalian dibswakon makanannya oleh pelayannya,
bila pelayan itu tidak duduk bersamanya (untuk ikut menyantapnya),
maka hendaHah ia mengambilkan sepotong atou dua potong
untuknya, atau sesuap atau dua suap, karena sesungguhnya dialah
yang telah mercsakan ponasnya dan asapnya. " (HR. Jama'ah)

iGSt ;2;'# W ir JJ,1, *rila'.,;rs:iu ,sl, ,ri'*
',:)tt ;L'd i, r r>'Sr;;-f "e, 6:) bbi : a^*j:u. i'-il'r:r
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3894. Dari Anas M, ia menuturksn, "Wosiat umum Rasulullah SAII
ketil(a beliau hampir wafot, yaitu ketika nafasnya telah tersenggal-
senggal, "shalat dan budak-budak yang kalian miliki. " (HR. Ahmad,
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Abu Daud dan Ibnu Majah)

Pensyarah Rahimahull oh Ta' al a mengatakan: Hadits-hadits di

atas menunjukkan wajibnya memberi nafkah dan pakaian kepada

budak yang dimiliki, dan ini merupakan ijma'ulama. Konteks hadits

Abdullah bin Amr dan hadits Abu Hurairah menunjukkan, bahwa tuan

pemilik budak tidak mesti memberi makan budaknya dengan makanan

seperti yang dimakannya, akan tetapi yang wajib adalah mencukupi

kebutuhan makannya dengan baik, sedangkan hadits Abu Dzar (yang

menyebutkan untuk memberi makanan seperti makanannya) adalah

sebagai anjuran.

Bab: Nafkah untuk Binatang
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3895. Dari lbnu (Jmar *A,, boh*oranya Nabi sAW bersabda, "Ada

seorong wanita yang disil<ss dilurenakan kucing yang ia tahannya

hingga kucing itu mati, lalu ftarena hal itu wanita tersebut masuk

neraka. Demikian itu karena iia tidak memberikon makan dan tidak

pula minum kepada kucing itu ketika ia menahannya dan ia pun tidak

membiarkan kucing itu (keluar untuk) memakan binatang tanoh."

1.,4L:#).G ..g i';;'2!: a:r's

3g96. Abu Hurairah RA juga *eri*ayatkan #, u.rtu,, seperti itu.

(Muttafaq 'Alaih)
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3897. Dari Abu Hurairah nl,'Oolr*oro*o ioU, S,EW tersoUa,
"Ketiko seorong laki-laki berjalan di suatu jalanan, ia merasaksn
haus yang sangat, lalu ia menemukon sebuah sumur, kemudian ia pun
turun dan minum di dalamnya, lalu io keluar. Tiba-tiba ia mendapati
seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah bosah karena
kehau.san, lakiJaki itu berkata, 'Anjing ini sedang kehausan seperti
aku tctdi kehausan.' Lalu ia kembali turun ke dalam sumur kemudion
mengisi sepatunya dengan air, kemudign ia menggigit sepatunya agar
bisa leluasa naik, lalu ia memberi minum anjing tersebut" lalu ia
bersyukur kepada Allah, maka Allah mengampuninya.' porc sahabat
bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kita bisa memperoleh pahata
karena binatang?' Beliau menjawab, 'Pada setiap yang memiliki hati
yang basah (yalcni memiliki roh) ada pahala. "'(Muttafaq 'Alaih)

o 6.
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3898. Dari Suraqah bin Malik, ia menutur'ton, i'Ok bertanya kepada
Rqsulullah SAW tentang unta yang tersesat yang datang ke kolcmku,
yang mona kolam itu telah aku persiapknn untuk untaku. Apalroh alat
mendapatkan pahala karena apa yang telah kulakukan dengan
memberinya minum?' Beliau menjowab, 'Ya. Pada setiap yang
memiliki hati yang panos (yaloi memiliki roh) yang kehauson ada
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pahala. "'(HR.Ahmad)

Pensyarah Rahimahullah Ta'ala mengatakan: Sabda beliau

(Ada seorang wanita yang disiksa dikarenakan kucing), hadits ini

sebagai dalil haramnya menahan (mengurung) kucing dan binatang

lainnya tanpa diberi makan dan minum, karena hal itu berani

menyiksa makhluk Allah.
Sabda beliau (Pada setiap yang memiliki hati yang basah

$akni memiliki roh) ada pahala), basah adalah lawan kata kering,

adapun yang dimaksud di sini adalah yang memiliki kehiduPffi,

karena basah di dalam tubuh menandakan adanya kehidupan.

Demikian juga panas, asalnya berarti lawan kata dingin, sedangkan

yang dimaksud di sini adalah kehidupan, karena panas di dalam tubuh

menandakan adanya kehidupan.
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